
Міська влада комплексно вирішуватиме 
проблему утилізації сміття

Контактний центр КМДА освоює
нові технології
На сайті "гарячої лінії" кияни за два тижні залишили понад тисячу звернень

Очільник міськадміністрації поспілку�

вався з операторами, фахівцями відділів

зворотного зв’язку, контролю та аналіти�

ки й особисто відповів на дзвінок кияни�

на.

Мешканець будинку з вулиці Сими�

ренка Микола Галущенко поскаржився

голові КМДА на відсутність циркуляції

гарячої води. Перевірка даних в базі

Контакт�центру засвідчила, що на цю ж

проблему вже неодноразово нарікав не

лише заявник, а й інші мешканці будин�

ку. Останнє таке звернення було зареєс�

троване півроку тому. Мешканці отрима�

ли відповідь, що їхній будинок включе�

ний до міської цільової програми “Гаря�

ча вода на 2012�2015 роки”. Олександр

Попов пообіцяв особисто проконтролю�

вати виконання цього звернення.

“Насправді я доволі часто спілкуюся з

мешканцями міста. Зокрема щопонеділ�

ка в програмі “Столиця” на телеканалі

“Київ”, на особистих прийомах і, звісно,

через Контактний центр. Ми прагнемо

підняти рівень дисципліни щодо вико�

нання звернень киян. Зрозуміло, що не

всі звернення можна вирішити швидко,

але якісна організація роботи, ефективне

реагування, безумовно, є ключовими.

Робота Контактного центру дійсно дає

відповідь на питання — наскільки дієво

працює влада в місті та в районах”,— по�

ділився враженнями Олександр Попов.

Щоденно працівники Контактного

центру реєструють майже 2,5 тисячі звер�

нень від громадян. І хоча найпоширені�

шим способом подання скарг залишає�

ться міський телефон, новостворені за�

соби зв’язку — офіційний сайт

(http://1551.gov.ua), представництво в со�

ціальній мережі Facebоok (http://www.

facebook.com/kmda.1551) та e�mail

(info@1551.gov.ua) набирають популяр�

ності серед мешканців міста. Загалом за

допомогою цих засобів зв’язку працівни�

ки вже отримали більше тисячі звернень,

а всього на сайт служби завітало понад

десять тисяч осіб.

До своїх скарг містяни мають змогу та�

кож прикріпити фотоілюстрацію — її по�

трібно відправити на електронну пошту

служби. Окрім того, на сайті є можли�

вість переглянути, на якій стадії розгляду

перебуває питання.

Спеціаліст центру Олександра Кова�

льова, яка працює зі зверненнями меш�

канців у режимі онлайн, розповіла, що за

два тижні роботи з’явилися активні по�

шановувачі такого виду діалогу з міською

владою — серед заявників вона часто по�

мічає вже знайомі прізвища.

Через мережу найбільше кияни скар�

жаться на технічний стан доріг, кіоски та

несанкціоновану торгівлю в підземних

переходах, у тому числі й метрополітену.

А от статистика звернень, отриманих

телефоном, дещо відрізняється. За сло�

вами директора комунальної бюджетної

установи “Контактний центр міста Ки�

єва” Єгора Стефановича, приблизно 

70 % скарг стосуються негараздів у сфері

ЖКГ, близько 10 % — транспорту, на тре�

тьому місці — проблеми МАФів. При

цьому виконання звернень складає май�

же 80 %. “Ми не лише приймаємо звер�

нення, обробляємо їх, а й контролюємо

виконання та обов’язково передзвоню�

ємо заявнику. Тільки після підтверджен�

ня киянина, що проблему справді вирі�

шено, заявка вважається закритою”,—

розповів “Хрещатику” пан Стефанович.

Для цього в службі працює цілий відділ

зворотного зв’язку.

Нагадаємо, що кожне звернення, яке

надходить до Контакт�центру, реєстру�

ється та передається в роботу профіль�

ним структурним підрозділам КМДА та

комунальним підприємствам для опра�

цювання — відповідно до чинного зако�

нодавства.

Зупинятися на таких новаціях керів�

ництво “гарячої лінії” не збирається. Як

зазначив Єгор Стефанович, наразі три�

вають перемовини з мобільними опера�

торами та ПАТ “Укртелеком”, щоб на

короткий номер 15�51 можна було до�

дзвонитися зі стільникового. До кінця

року також планують запровадити мож�

ливість реєстрації звернень за допомо�

гою смс�повідомлень. В найближчих

проектах — технічне оновлення служби,

яке дозволить швидше та ефективніше

реагувати на скарги киян. Завдяки вже

проведеним роботам вдалося зменшити

час очікування на з’єднання з операто�

ром з 30�ти до 1�4�х хвилин

Схема розташування МАФів буде
розміщена в Інтернеті 
Влада міста обіцяє від ритий дост п до інформації
щодо ожної ят и та діляно , де можна їх встановити
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Новації на ринку праці 
Діяльність адрових а ентств, я і брали плат з
фізичних осіб, відтепер поза за оном
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"Подих весни" талановитих
художників та Асканія#Нова 

В столиці старт є тиждень мистецтв і фотовистав а
таврійсь их степів
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Парк Партизанської слави 
реконструюють до кінця року
До інця поточно о ро столична влада обіцяє

повністю завершити ре онстр цію пар Парти-
зансь ої слави, розташовано о в Дарниць ом
районі, я а почалася ще в 2004 році. Про це в ефі-
рі теле анал “Київ” повідомив олова КМДА Оле -
сандр Попов.
“Завершити роботи з ре онстр ції дано о об’є -

та ми план ємо в цьом році. Основні роботи в пар-
вже ви онані. Нас іль и я пам’ятаю, нам залиши-

лося вирішити питання, пов’язані з ор анізацією
спортивно о, оздоровчо о простор . На цей рі ми
за лали певне фінанс вання, і я д маю, що в пер-
шом півріччі ми можемо більшість цих питань за-
рити”,— зазначив Оле сандр Попов

Логотип для Музею історії Києва
можна пропонувати до 15 червня
У зв’яз з тим, що до М зею історії міста Києва

надійшла недостатня іль ість пропозицій, то на
прохання х дожни ів-дизайнерів, я і працюють над
ви отовленням фірмово о зна а, М зей історії міста
Києва продовж є он рс із визначення ново о ло-
отипа з 15 березня до 15 червня нинішньо о ро .
Участь он рсі мож ть взяти всі охочі — я фі-

зичні, та і юридичні особи. Роботи б д ть роз ля-
датися з віз альною ідентифі ацією міста — рафіч-
ними елементами, образами, шрифтами та ольо-
ровими рішеннями. Крім то о, до он рсних робіт
обов’яз ово необхідно додати за леєний онверт із
відомостями про автора або авторів: П. І. Б., адре-
са та онта тний телефон.
Надсилати свої пропозиції авторам потрібно на e-

mail: kievhistorymuseum@gmail.com або поштов адре-
с : 01004, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 7 — М зей
історії міста Києва, аб. 402. Більш детальн інформа-
цію можна дізнатися за телефоном (044) 520-28-27

Динамівці зробили подарунок 
для школярів
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі КМДА,

з 17- о березня з метою поп ляризації ф тбол й
здорово о способ життя серед дітей, підліт ів та
молоді за юними вболівальни ами за ріплюється
11 се тор на НСК “Олімпійсь ий”. У зоні “Ш ільно о
се тор ” б де заборонено рити та вживати
спиртні напої. Та ож на ожній рі се тор охороня-
тиме посилена іль ість стюардів. Зазначимо, що
ціна вит а на матчі чемпіонат й К б а У раїни для
ш олярів і осіб, що їх с проводж ють, становить ли-
ше 1 ривню. Аби отримати вит и на сезон, необ-
хідно заповнити форм заяв и за підписом ерівни-
а навчально о за лад і принести не менше, ніж за
3 дні до матч , до Фан- л б ФК “Динамо” за адре-
сою: в л. Гр шевсь о о, 3, або відправити фа сом
(044) 597 00 15. Після отримання заяв и вит и
можна б де придбати напередодні матч . Ініціато-
рами створення “Ш ільно о се тор ” стали ф т-
больний л б “Динамо” й НСК “Олімпійсь ий”

У столиці змагатимуться майбутні
бізнес)леді
19-22 березня нинішньо о ро на базі Міжре іо-

нально о вищо о професійно о чилища зв’яз
(б львар Тараса Шевчен а, 56) відб деться Все-
раїнсь ий он рс фахової майстерності серед
чнів за спеціальністю “Се ретар ерівни а (ор ані-
зації, підприємства, станови)”. Я повідомили
“Хрещати ” в Департаменті освіти й на и, молоді
та спорт КМДА, заході візьм ть часть 26 пред-
ставниць — переможниць ре іональних он рсів
фахової майстерності. Вони презент ватим ть свої
професійні знання, вміння й навич и щодо стилю
ділово о спіл вання, лист вання та оформлення
ділової до ментації.
Рез льтати часни ів оцінює ж рі, до с лад я о-
о ввійшли фахівці відповідних ал зей. Імена пере-
можців стан ть відомі під час церемонії рочисто о
за риття он рс , що відб деться 22 березня об
11.00

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Ось же 27 ро ів Київ вивозить сміття з
міста на полі он № 5, що в селі Під ірці
Київсь ої області. За цей час район пе-
ретворився на зон е оло ічно о лиха.
Том місь а влада розробила омпле с
заходів, я і дозволять вирішити пробле-
м з фільтратом, що творюється через
ниття мотлох на полі оні. Та ож пла-
н ється звести нов дамб , я а дасть
змо подовжити е спл атацію об’є та
на п’ять-вісім ро ів.

Учора голова КМДА Олександр Попов провів

нараду за участю профільних керівників управлінь і

департаментів, представників селищних рад, що роз�

ташовані поблизу сміттєзвалища, та екологів. На ній

обговорювали проблемне становище, що склалося ни�

ні на полігоні.

“Напружена ситуація виникла через те, що на поліго�

ні вийшла з ладу установка для очистки фільтрату,—

розповів директор Департаменту житлово�комунальної

інфраструктури Дмитро Новицький.— На цей рік у про�

грамі соціально�економічного розвитку Києва ми пе�

редбачили 2,5 мільйона гривень на відновлювальні ро�

боти. Тому ремонт об’єкта можна буде розпочати вже

найближчим часом. Ще 2 млн грн заплановано виділи�

ти на проектні роботи для зведення нової дамби”.

За словами пана Новицького, орієнтовна вартість ро�

біт із зведення дамби — понад 70 мільйонів гривень. Ця

споруда не лише стримуватиме навантаження на наявні

укріплення, а й дозволить продовжити “життя” поліго�

ну на п’ять�вісім років. Цей час міська влада планує ви�

користати для того, аби змінити механізм поводження з

відходами.

“Багато років у Києві не було комплексного підходу

до переробки сміття. Тож у 2011�му ми були змушені

серйозно взятися за цю справу й визначили кілька на�

прямків роботи, — розповів “Хрещатику” перший за�

ступник голови КМДА Олександр Мазурчак.— По�пер�

ше — це нарощення кількості розсортованого сміття.

Для цього збільшимо кількість контейнерів для розділь�

ного збору, а також пунктів переробки мотлоху. Держав�

ною програмою “Чисте місто” заплановано будівниц�

тво двох сміттєпереробних заводів на території області,

а також реконструкцію заводу “Енергія” за японською

технологією. Крім того, за два роки вирішимо проблему

полігону в Підгірцях”.

Водночас, як наголосив голова КМДА Олександр

Попов, влада Києва виконає всі зобов’язання перед

мешканцями сіл, розташованих поряд із небезпечним

об’єктом. Так, ПАТ “Київспецтранс”, що надає послуги

зі складування сміття на полігоні № 5, зобов’язали впо�

рядкувати територію довкола звалища, а також виріши�

ти проблему стерилізації собак, які живуть там.

“У нас в моральному плані склалася надзвичайна

ситуація перед мешканцями сіл, які розташовані по�

близу полігону, й ми подбаємо про розвиток інфра�

структури цих населених пунктів. Протягом кількох

днів ми підготуємо всі документи, які стосуються на�

ших зобов’язань перед сільськими радами, а депутати

Київради проголосують за них під час сесії”,— під�

креслив Олександр Попов

УРЯД ПІДТРИМАВ

БУДІВНИЦТВО

ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТУ 
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На полігоні № 5 полагодять фільтроочисну установку та побудують нову дамбу

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З березня діє офіційний сайт Конта тно о центр міста Києва,
де меш анці мож ть в еле тронном ви ляді оформити с ар и.
В найближчих планах — створити можливість реєстрації звер-
нень ромадян з мобільно о телефон та за допомо ою смс-
повідомлення. Нас іль и ефе тивніше почала працювати сл ж-
ба завдя и нововведеним техноло іям, чора перевіряв олова
КМДА Оле сандр Попов.

Голова КМДА Оле сандр Попов поспіл вався з операторами, фахівцями відділів зворотно о зв’яз , онтролю та аналіти и Конта тно о центр міста Києва й особисто відповів
на дзвіно меш анця столиці
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Новини

У місті стартує весняний двомісячник 
з благоустрою
Сьо одні, 20 березня, в Києві старт є весняний двомісячни з бла-
о строю, озеленення та поліпшення санітарно о стан міста. Відпо-
відне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр Попов.
У рам ах проведення заход олова місь ої профільної омісії —

перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча щотижня інспе -
т ватиме райони Києва та онтролюватиме ви онання планових по-
азни ів. Та , Печерсь ий і Шевчен івсь ий омісія з бла о строю
об’їжджатиме 27 березня, Дарниць ий та Голосіївсь ий — 3 вітня,
Подільсь ий та Оболонсь ий — 10 вітня, Деснянсь ий і Дніпров-
сь ий — 17 вітня, Святошинсь ий та Солом’янсь ий — 24 вітня.
Крім цьо о, в місті відб д ться два масштабних с ботни и: 6 віт-

ня — в рам ах а ції “За чисте дов ілля” та 20 вітня — на День До-
в ілля. Оле сандр Маз рча же дор чив профільном департамент
та оловам РДА нала одити чіт співпрацю між столичними перевіз-
ни ами й житловими ор анізаціями щодо стабільно о вивезення сміт-
тя — я із територій житлової заб дови, та і зі столичних пар ів та
с верів. Підс м ове засідання омісії заплановано на 17 травня

Прокуратура вимагає повернути громаді 
8 га землі
Про рат ра Шевчен івсь о о район Києва заявила до Господар-

сь о о с д три позови та вима ає зобов’язати ЗАТ “Транспортни ”
поверн ти в ом нальн власність 8 а землі в центрі Києва вартістю
понад 90 млн рн. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про ра-
т ри Шевчен івсь о о район , Київрадою 2008 році ЗАТ “Транспорт-
ни ” б ло передано в оренд три земельні ділян и за альною площею
8 а на в л. Де тярівсь ій, 25-А для б дівництва, е спл атації та обсл -
ов вання житлово о омпле с з вб довано-приб дин овими примі-
щеннями, пар ін ом та отельно-офісним центром. Про рорсь ою
перевір ою встановлено, що ЗАТ “Транспортни ” продовж останніх
трьох ро ів систематично не сплач є орендн плат за орист вання
землею. З ідно з інформацією Державної подат ової інспе ції в Шев-
чен івсь ом районі Києва, подат овий бор товариства с ладає май-
же 8 млн рн. За за онодавством, несплата земельно о подат або
орендної плати є підставою для припинення права орист вання зе-
мельною ділян ою. Додамо, в позовах про рат ра район вима ає
розірвати до овори оренди землі із ЗАТ “Транспортни ” та зобов’яза-
ти товариство поверн ти її до ом нальної власності

Запускають новий автобус зі “Святошино” 
до проспекту Курбаса
Я повідомили “Хрещати ” в “Київпастрансі”, впродовж найближчих

п’яти місяців план ється виділити додат ово 5 тролейб сів на маршр т
№ 41, що в Святошинсь ом районі. Наразі там працює всьо о 9 тро-
лейб сів. Додат овий транспорт дасть змо зменшити інтервал р х
до 6 хвилин і замінити та сомоторний маршр т № 187. Та ож цьом
районі план ється зап стити новий автоб сний маршр т № 90- за-
мість маршр тно о та сі № 203. П’ять нових автоб сів рс ватим ть
від станції метро “Святошин” до проспе т Леся К рбаса з інтервалом
р х 4—6 хвилин. На адаємо, що столична влада розпочала е спери-
мент, я ий передбачає замін маршр тних та сі на 7-ми ділян ах на
транспорт звичайно о режим р х , тобто автоб си й тролейб си

Цифра дня

1 355 000 000 
гривень сплатили з початку нинішнього року до бюджету міста
столичні платники податків, що на 25 % — або на 268 млн грн —
більше відповідного періоду минулого року 

Про це повідомила Голова ДПС у місті Києві Ірина Носачова 
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Вагони столичного метро варті 
Книги рекордів Гіннеса
Найстаріші ва они иївсь ої підзем и, я і до сьо одні е спл ат ють-

ся, перевезли по 40—44 мільйони пасажирів, що майже дорівнює на-
селенню У раїни. Це дає підстави подати заяв до Кни и ре ордів Гін-
неса, заявив в ефірі теле анал “Київ” олова КМДА Оле сандр Попов.
“У мене вини ла та а ідея, я її зараз пропон ю нашим працівни ам

Департамент транспорт — подати це до ни и ре ордів Гіннеса, я
мінім м раїнсь ої, бо я не д маю, що в Європі чи навіть світі є та-
ий рез льтат, щоб стіль и ва он перевіз людей”,— зазначив очільни
КМДА. Ці ва они працюють Київсь ом метрополітені з 60-х ро ів, і
їхній рес рс б де збільшений шляхом модернізації на Крю івсь ом
ва оноремонтном заводі.
На адаємо, перші п’ять ва онів, що е спл ат ються на Святошин-

сь о-Броварсь ій лінії, мин ло о тижня відправили до Кременч а — їх
модерніз ють за ошти, отримані з ідно з Кіотсь им прото олом

В Києві визначили найкращих юних генетиків 
та селекціонерів
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Міністерства освіти та на-
и, в столиці проведено фінальний етап Все раїнсь о о он рс

“Юний селе ціонер і енети ”, часть в я ом взяли переможці заочно-
о етап заход . Під час фінал ращі юні селе ціонери та енети и з по-
заш ільних навчальних за ладів різних ре іонів У раїни ви он вали низ-

он рсних завдань та захищали власні на ові прое ти.
За рез льтатами он рс перше місце виборола О сана Борозна з

Донеччини, др е — Ми ола С дима з Волині та Андрій Кисельов з Ми-
олаєва. Третє місце здоб ли Роман Коні з Крим , Поліна К шнірьо з
Сімферополя та Оле сій Вєдяєв з Хар ова.
У 2013 році он рс проводився вдесяте. За десять ро ів юннатами

під отовлено майже тисяч на ових прое тів, 51 з я их б в відзначений
дипломами різних ст пенів

У середу в трьох районах міста відбудуться 
ярмарки
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення, в серед , 20 березня, в столиці відб д ться традиційні
сільсь о осподарсь і ярмар и. Придбати різноманітні прод ти харч -
вання ияни змож ть сьо одні в Дніпровсь ом районі на просп. Воз-
з’єднання, 2—10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31—35; в Свя-
тошинсь ом — на розі в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; в Шевчен ів-
сь ом — на в л. Тр довій,7-а.
На ярмар ах иянам в широ ом асортименті б д ть запропоновані

різноманітні прод ти харч вання за цінами, що на 10—15 % нижчі від
рин ових

Уряд підтримав будівництво
Подільського мосту в Києві
Мостовий перехід на Троєщину коштуватиме 14 млрд грн
Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Уряд завершив розроб
про рами а тивізації роз-
вит е ономі и У раїни на
2013—2014 ро и. Вона пе-
редбачає зал чення в про-
цеси модернізації держави
до чотирьохсот мільярдів
ривень інвестиційних ре-
с рсів. Я відзначив чора
на прес- онференції
прем’єр-міністр У раїни
Ми ола Азаров, най-
ближчі два ро и майже
50 млрд рн б де спрямо-
вано на підтрим пер-
спе тивних ал зей роз-
вит е ономі и. Він та ож
а цент вав на іль ох важ-
ливих об’є тах, я і а тив-
но зводитим ть Києві
цьо о ро .

В нинішньому році перед урядом

стоїть завдання реанімувати сіль�

ськогосподарське машинобудуван�

ня та збільшити потужності аграр�

ного комплексу. “Ми плануємо

здійснити комплексну модернізацію

виробництва та впровадження су�

часних видів технологічного облад�

нання, зокрема на Херсонському

машинобудівному заводі, заводі

“Червона Зірка” в Кіровоградській

області та інших”,— сказав прем’єр�

міністр.

Він також додав, що вже заверше�

но випробування та розпочато серій�

не виробництво перших моделей

зернозбиральних комбайнів “Скіф”.

Паралельно з цим планується по�

будувати та реконструювати 153

тваринницьких комплекси, що до�

зволить зменшити імпорт молоч�

них та м’ясних продуктів, практич�

но в кожній області збудувати ово�

чесховища потужністю майже 1,5

млн тонн зберігання. Крім того,

очікується зведення 5�ти теплич�

них комплексів з обсягом вироб�

ництва приблизно 0,5 млрд грн та

збільшити потужності масложиро�

вих комбінатів, що дозволить до�

вести експорт рослинної олії до 

10 млрд грн.

Також Кабінет Міністрів розроб�

ляє програму модернізації вітчизня�

них залізничних колій та створення

нових швидкісних напрямків на базі

електропоїздів українського вироб�

ництва. “Зараз завершуються ходові

випробування електропоїзда вироб�

ництва Крюківського вагонобудів�

ного заводу, й ми матимемо вітчиз�

няний швидкісний потяг, що врахо�

вуватиме наші кліматичні особливо�

сті”,— зазначив глава уряду. 

Серед іншого під час прес�конфе�

ренції Микола Азаров поставив пи�

тання зведення важливих об’єктів у

столиці. В 2013 році державні кошти

будуть зосереджені на будівництві

двох мостових переходів через Дніп�

ро — в Запоріжжі та Подільського

мостового переходу в Києві. Рекон�

струкція Подільського мостового

переходу коштує 14 млрд грн, а мос�

тового переходу в Запоріжжі — май�

же 2 млрд грн. “У цьому році ми

сконцентруємо зусилля на цих двох

об’єктах, а вже в наступному поду�

маємо над тим, як реалізувати інші

подібні об’єкти”,— заявив прем’єр�

міністр.

Окрім цього, до кінця нинішньо�

го року має запрацювати новий кор�

пус Національної дитячої спеціалі�

зованої лікарні “Охматдит”, що в

Києві. Реконструкція та модерніза�

ція цього закладу триває вже три ро�

ки. Зараз там будується корпус,

який дозволить проводити онкоге�

матологічні операції й пересадку

кісткового мозку. “Завдання таке:

до кінця поточного року корпус по�

винен запрацювати. До нього при�

будують ще два корпуси. Їх уведен�

ня в експлуатацію планується в

2014—2015 роках”,— зазначив глава

уряду. Він нагадав, що бюджет кор�

пусу, який буде здано цьогоріч, ста�

новить 1,650 млрд грн.

Що стосується тарифів на ЖКП,

то кияни можуть бути спокійними:

вже кілька років поспіль ціни зали�

шаються стабільними й суттєвих

підвищень у цьому році не очікуєть�

ся. “В 2011 році за однокімнатну

квартиру кияни сплачували 292,6

гривні, в 2012�му — 293,9 гривні. За

трикімнатну квартиру в 2011�му

сплачували 732,8 гривні, у 2012�

му — 734 гривні. Тобто бачимо, що

нам вдалося протягом двох років ут�

римати стабільні тарифи”,— заува�

жив Микола Азаров. Таку політику

Кабмін проводитиме й надалі

Схема розташування МАФів
буде розміщена в Інтернеті
Влада обіцяє відкритий доступ до інформації щодо кожної ятки 
та ділянок, де можна їх встановити
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Києв потрібна єдина
прозора система розмі-
щення малих архіте т р-
них форм. Це питання
об оворювали вчора на
нараді представни и
КМДА та Київради з ро-
мадсь ими ор анізаціями
та підприємцями. Всі
часни и засідання по о-
дилися із запропонова-
ним владою підходом
розроб и та ої Компле с-
ної схеми.

Заступник голови КМДА Анато�

лій Голубченко зазначив, що попе�

редньо вже було розроблено схему

розміщення малих архітектурних

форм у масштабі 1:2000, але дані, на

яких вона базувалася, дещо застарі�

ли. Тож сьогодні її необхідно акти�

візувати та привести у відповідність

до нинішніх вимог. Втім, ця підос�

нова дозволить визначити лише

орієнтовні місця встановлення

МАФів.

“На знімках у масштабі 1:2000 ми

приблизно назвемо місце з точніс�

тю до 10 метрів, де може бути МАФ.

Проте такий масштаб не дозволить

побачити нам наявні інженерні ме�

режі. Тож другим етапом стануть

знімки з більш детальним зобра�

женням місцевості, так звані “п’я�

тисотки”. Таким чином, ми з точ�

ністю до 25 см визначимо розташу�

вання тимчасової споруди і скаже�

мо: зможе вона тут стояти чи ні”,—

розповів Анатолій Голубченко.

Ці “п’ятисотки” будуть погодже�

ні та підписані “Київенерго”, “Ки�

ївводоканалом” та “Київгазом”.

Розробка Комплексної схеми

вестиметься поетапно, відпрацьо�

вуватиметься кожна вулиця. “Рай�

держадміністрації мають надати ін�

формацію про те, скільки на їх те�

риторії розміщено кіосків і де саме.

Потім ми перевіримо ці місця на

відповідність державним будівель�

ним нормам, належну відстань від

перехресть та проїжджої частини,

підземних переходів та станцій мет�

рополітену. Головне, аби ятка не

стояла на інженерних мережах”,—

розповів “Хрещатику” начальник

КО “Інститут Генерального плану

м. Києва” Сергій Броневицький.

Паралельно з цією роботою Де�

партамент містобудування та архі�

тектури проводитиме топографічні

зйомки територій міста, спочатку в

масштабі 1:2000, а потім топогра�

фи зніматимуть конкретні місця,

на яких уже стоять ятки, в масшта�

бі 1:500, аби визначити, чи може

ця споруда тут залишитися. В та�

кий спосіб визначатимуться всі

вільні місця, де в перспективі мож�

на буде встановити іншу тимчасо�

ву споруду.

Затверджені місця розташування

МАФів будуть абсолютно відкрити�

ми — їх опублікують на сайті КО

“Інститут Генерального плану міста

Києва”. Так, можна буде побачити

точні адреси можливого розташу�

вання тимчасових споруд — зони,

які зайнято, позначатимуть черво�

ним кольором, вільні — зеленим.

“Всі ці точки будуть нанесені на

карту міста й кожен охочий підпри�

ємець зможе подивитись, де вже

стоїть його ятка. Або ж на яку тери�

торію можна подати заявку на вста�

новлення своєї споруди”,— відзна�

чив заступник голови КМДА Ана�

толій Голубченко.

Після розробки схеми кожен влас�

ник малої архітектурної форми по�

винен отримати паспорт, де будуть

зазначені місце прив’язки, розмір,

функціональне призначення та зов�

нішній вигляд тимчасової споруди.

Зауважимо, МАФи, які були

встановлені законно, не порушу�

ють норм та власники яких платять

пайовий внесок, залишаться на

своїх місцях.

Нагадаємо, 28 лютого 2013 року

Київрада прийняла рішення

№ 97/9154 “Про деякі питання роз�

міщення тимчасових споруд торго�

вельного, побутового, соціально�

культурного чи іншого призначен�

ня для здійснення підприємниць�

кої діяльності у м. Києві”. Даним

рішенням затверджено правила

разташування тимчасових споруд у

Києві та перелік 5723 яток (тимча�

сових споруд), яким видано дозво�

ли на здійснення підприємницької

діяльності у 2012—2013 рр

Що стосується тарифів 
на ЖКП, то кияни можуть бути спокійними: вже кілька

років поспіль ціни залишаються стабільними й
суттєвих підвищень у цьому році не очікується 

Я відзначив під час прес- онференції прем’єр-міністр У раїни Ми ола Азаров, найближчі два ро и майже 50 млрд рн
б де спрямовано на підтрим перспе тивних ал зей розвит е ономі и нашої держави

Заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о повідомив, що після розроб и
схеми ожен власни МАФа отримає паспорт, де б д ть зазначені місце
прив’яз и, розмір, ф н ціональне призначення та зовнішній ви ляд тимчасової
спор ди
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Тенденції

Ділові новини

Уряд схвалив збільшення
допомоги дітям�сиротам 
з інвалідністю

Кабмін схвалив внесення зміни
до ст.18 За он У раїни “Про
державн допомо сім’ям з діть-
ми”, я им передбачається збіль-
шення відповідної допомо и ді-
тям-сиротам, я і є інвалідами,
повідомили “Хрещати ” в прес-
сл жбі Мінсоцполіти и.
За онопрое т розроблено на

ви онання нових соціальних ініці-
атив Президента У раїни на 2013
рі . Метою цьо о є подолання со-
ціальної несправедливості при
наданні допомо и дітям-сиротам
та інвалідам, я і проживають
прийомних сім’ях та дитячих б -
дин ах сімейно о тип , а та ож
знаходяться під опі ою чи пі л -
ванням.
Сьо одні я що в родині є дити-

на-інвалід — вона отрим є дер-
жавн допомо в с мі 894 рив-
ні. А сім’я, що взяла на виховання
дитин -сирот під опі чи пі л -
вання, отрим є на неї допомо

на рівні двох прожит ових мінім -
мів — 2420 ривень. Одна я що
дитина є одночасно інвалідом та
сиротою й переб ває під опі ою
(пі л ванням), вона отрим є ті
самі 2420 рн, в я і вже врахова-
но 894 рн допомо и за інвалід-
ністю.
Після хвалення за онопрое т
ожна та а дитина отрим ватиме
щомісячно 2,8 — 3,3 тисячі ри-
вень допомо и, що забезпечить
більш можливість здійснення
видат ів на її лі вання та реабілі-
тацію

“ПриватБанк” почав 
відкривати автоматизовані
відділення
Про це йдеться в повідомленні

бан . “ПриватБан ” почав роз-
вито мережі цілодобових відді-
лень, де лієнти обсл ов вати-
м ться не бан івсь ими праців-
ни ами, а бан оматами й термі-
налами самообсл ов вання”,—
с азано в інформації. Перші два
та их відділення вже від рили в

Дніпропетровсь . До інця
травня в різних ре іонах раїни
б де працювати понад сто ціло-
добових бан івсь их офісів. У
них можна оплатити б дь-я ий
рах но , поповнити депозит, пе-
ре азати ошти з пласти ової
арт и або отів ою через бан-
омат і термінал самообсл ов -
вання. Корист ватися посл ами
та их відділень змож ть тіль и
лієнти “ПриватБан ”, а про-
п с ом відділення самообсл -
ов вання стане пласти ова
арт а, повідомляють “У раїнсь і
новини”

Коштом держбюджету 
закуплять 248 пасажирських
вагонів
Президент У раїни Ві тор Ян -
ович дор чив прем’єр-міністрові
Ми олі Азаров , Міністерств ін-
фрастр т ри та Міністерств фі-
нансів забезпечити придбання до
р дня 2013 ро за ошти дер-
жавно о бюджет 248 пасажир-
сь их ва онів для поповнення

пар Державної адміністрації за-
лізнично о транспорт “У рзаліз-
ниця”. Про це йдеться в затвер-
дженом Президентом Націо-
нальном плані дій на нинішній
рі із провадження про рами
е ономічних реформ на 2013-
2014 ро и. З ідно з до ментом,
план ється за пити 200 пей-
них ва онів, 41 пасажирсь ий ва-
он із місцями для перевезення
осіб з обмеженими фізичними
можливостями та 7 спеціалізова-
них ва онів тип СТ (сл жбові, са-
нітарні, лабораторії та інші спеці-
альні ва они). Раніше “У рзаліз-
ниця” оцінювала необхідні в 2013
році інвестиції на придбання р -
хомо о с лад для пасажирсь их
перевезень 8,66 млрд ри-
вень

“Енергоатом” вибрав
“Ощадбанк” для залучення
кредитної лінії 
в 50 млн гривень
Національна атомна енер о е-

нер юча омпанія “Енер оатом”

(м. Київ) за підс м ами тендера
вибрала Державний Ощадний
бан , що входить р п найбіль-
ших, для зал чення редитної лі-
нії в розмірі 50 млн ривень. Про
це с азано в повідомленні “Енер-
оатома”, оприлюдненом на
веб-порталі державних за пі-
вель. Стро редит вання —
1 рі , вартість до овор — 9,97
млн ривень (без ПДВ)

Ставицький упевнений у
зниженні середньорічної 
ціни на імпортний газ
Міністр енер ети и й в ільної

промисловості Ед ард Ставиць-
ий певнений, що У раїна в 2013
році доб’ється зниження серед-
ньорічної ціни на імпортний при-
родний аз. “Я пере онаний, що
цьо о ро цін б де знижено”,—
с азав міністр. Він під реслив,
що для цьо о є два шляхи: або
домовитися з Росією про зни-
ження вартості палива, або поча-
ти постав и аз з європейсь о о
спотово о рин , де ціна йо о

значно нижча від російсь о о
анало а.
На адаємо, в листопаді 2012

ро У раїна почала імпорт аз з
Німеччини в невели их обся ах
через територію Польщі. Цьо о
ро очі ється почато поставо
через Словаччин й У орщин . В
першом варталі 2013 ро ціна
російсь о о аз , імпортовано о
НАК “Нафто аз У раїни”, стано-
вить майже 406 доларів за тис.
б. м

У січні�лютому прибуток
банків становив 
788 млн гривень
У січні-лютом чистий приб то

бан івсь ої системи становив 788
млн рн. Про це йдеться в пові-
домленні НБУ. Доходи вітчизняних
фін станов січні-лютом стано-
вили 25,426 млрд ривень, видат-
и — 24,638 млрд ривень. Та им
чином, з рах ванням то о, що за
січень бан и отримали приб то
580 млн ривень, за лютий їхній
дохід становив 208 млн ривень

Ринок елітного
житла в Києві
активізувався
Попит поступово переміщується
на "молоду" забудову
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вирішальн роль для по пців доро о о житла, за сло-
вами е спертів, віді рають ві , я ість б дин , оточен-
ня й видові хара теристи и, а потім вже місце йо о
розташ вання. В березні- вітні часни и рин очі -
ють збільшення част и елітно о се мента на 4,5-4,7
відсот а.

Найдорожчу квартиру в лютому купили за 4,5 мільйона

Згідно з інформацією аналітичного цен�

тру агентства нерухомості “Park Lane”, в

лютому 2013 року обсяг капіталовкладень

в елітну нерухомість Києва cтановив 29

млн 520 тис. грн. А за підсумками міся�

ця — частка елітного сегмента в загальній

кількості угод була 2,9 %. При цьому част�

ка коштів, витрачених на елітні об’єкти,

становить 11 % від усіх капіталовкладень у

нерухомість за минулий місяць.

За словами Гендиректора АН “Park

Lane” Галини Мельникової, в лютому в

елітному сегменті 100 % угод склали квар�

тири. Найдорожчою стала купівля три�

кімнатних апартаментів площею 140 кв. м

на вул. Чорновола, 20 (будинок 2005�го

року), які обійшлися новому власникові в

4 млн 560 тис. грн. На вартість квартири

вплинули вишуканий ремонт, а також широкі видові характеристики з ви�

соти 24�го поверху.

Також у високих цінових категоріях були затребувані такі адреси: вул. За�

біли, вул. Голосіївська (Голосіївський р�н); бульвар Лесі Українки (Печер�

ський р�н); просп. Героїв Сталінграда, Оболонська набережна (Оболон�

ський р�н).

“Минулого місяця ми відзначили зсув переваг клієнтів в бік “молодої”

забудови 2000�2005 років. Це був не тільки центр міста. Вирішальну роль

для покупців відігравали вік, якість будинку, оточення й видові характерис�

тики, а потім вже місце його розташування. Лютий не показав високої ак�

тивності в сегменті дорогої столичної нерухомості, але протягом місяця

кількість дзвінків зросла майже на 20 %. Це підказує нам, що в березні�квіт�

ні можна очікувати збільшення частки елітного сегмента на 4,5�4,7 %”,—

оцінила поточну ситуацію Галина Мельникова.

Експерти зазначають, що за цей рік вартість квартир на первинному

ринку нерухомості зросте до 9 %, у той час як вторинний продемонструє

незначне зниження цін. За словами представника одного з житлових ком�

плексів Наталії Проніної, ціни на первинному ринку житла підвищувати�

муться ще три роки, хоча темпи не будуть значними. Вона також зазначи�

ла, що наразі більш популярним є придбання житла в новобудовах, аніж

на вторинному ринку. Це пов’язано з поступовим знеціненням квартир,

що були у вжитку, через застарілі комунікації та незадовільне енергопос�

тачання.

Оренда на ринку елітної нерухомості

За даними “Park Lane”, в лютому 2013 року обсяг коштів, витрачених на

оренду елітної нерухомості Києва, становив 1 млн 398 тис. грн. Частка угод,

укладених в елітному сегменті, склала 6,7 % від загальної кількості укладе�

них минулого місяця.

На заміські будинки припало 17,8 % від усіх угод оренди в елітному сег�

менті. До категорії увійшли багатокімнатні особняки площею від 800 до

1000 кв. м з усіма атрибутами комфортного заміського життя. В даному сег�

менті також був орендований найдорожчий об’єкт лютого: триповерховий

будинок площею 1000 кв. м в Конча�Заспі (район Дамби) з доглянутою

прибудинковою територією, власним пляжем, басейном, сауною, трена�

жерною залою, видовими терасами, будиночком для охорони. Вартість уго�

ди склала 100 тис. грн на місяць.

Нежитлові приміщення зайняли частку 39 % на ринку елітної оренди.

Вартість таких об’єктів перебувала в діапазоні від 40 до 80 тис. грн на мі�

сяць. Це офісні та торгові приміщення площею від 400 до 2000 кв. м на цен�

тральних вулицях (Басейна, Саксаганського, В. Васильківська) й у Поділь�

ському районі столиці. Найбільшим попитом, а також найвищою ціною

квадратного метра (в середньому 280 грн за кв. м) відрізнялися фасадні при�

міщення 1�ї лінії площею 80�170 кв. м.

Частка квартир на ринку оренди елітної нерухомості склала в лютому 43,2 %.

До даної категорії ввійшли комфортабельні апартаменти з якісним ремонтом в

Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Оболонському районах.

Найдорожчою квартирою, орендованою в лютому, стали п’ятикімнатні апар�

таменти площею 200 кв. м, розташовані в престижній забудові на Оболонській

набережній. Вартість угоди склала 45 тис. грн за місяць.

За словами аналітиків, наразі спостерігається тенденція зростання частки

нежитлових приміщень в загальному обсязі ринку оренди. Й не виключено,

що найближчими місяцями вона досягне 50 %. Також варто очікувати зрос�

тання частки заміських будинків, попит на які завжди активізується навесні
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Новації на ринку праці
Діяльність кадрових агентств, які брали плату з фізичних осіб, 
відтепер поза законом
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

З 1- о січня цьо о ро
наб ли чинності зміни до
За он У раїни “Про зай-
нятість населення”. За а-
лом є дві важливі новації,
що стос ються омпаній
та ш ачів роботи: відте-
пер адрові а енції не ма-
ють права брати плат з
фізичної особи, а робото-
давцям заборонено ва-
ансіях зазначати вимо и
до андидата стосовно ві-

та статі.

За гендерну дискримінацію
передбачається штраф

Згідно з п. 3 ст. 11 Закону України

“Про зайнятість населення”, забо�

роняється в оголошеннях (рекламі)

про вакансії зазначати обмеження

щодо віку кандидатів, пропонувати

роботу лише жінкам чи лише чоло�

вікам (за винятком специфічної ро�

боти, яка може виконуватися ви�

ключно особами певної статі), вису�

вати вимоги, що надають перевагу

одній зі статей, а також вимагати від

осіб, які працевлаштовуються, на�

дання відомостей про особисте

життя.

У разі порушення вимог цієї стат�

ті рекламодавець (або в даному ви�

падку — роботодавець, який розміс�

тив вакансію) сплачує штраф у деся�

тикратному розмірі мінімальної за�

робітної плати, встановленої зако�

ном на момент виявлення порушен�

ня. На перше січня цього року таке

стягнення склало 11 470 грн.

Розробляючи вимоги до тієї або

іншої вакансії, роботодавець з різ�

них причин доходить висновку, що

на посаді краще працюватиме жін�

ка чи чоловік. Юрист міжнародно�

го кадрового порталу “hh. ua” Анна

Воєводіна зауважує, що цей висно�

вок в більшості випадків ніяк не

пов’язаний із гендерною дискримі�

нацією.

“Є купа професій і посад, які

можна назвати специфічними, де

потрібні тільки жінки або чоловіки.

Наприклад, на вакансію няні робо�

тодавці запрошують жінок, вакан�

сія торгового представника часто

передбачає тривалі відрядження,

іноді підняття важких речей — зро�

зуміло, тут чоловік більше підійде.

Такі риси як посидючість, уваж�

ність більше притаманні жінкам і

необхідні в монотонній роботі бух�

галтера або тестувальника програм�

ного забезпечення. Чоловіки самі

ніколи практично не відгукуються

на вакансії в бухгалтерії, підборі

персоналу, на посаду мерчендайзе�

ра, секретаря, особистого помічни�

ка. Якщо компанії дійсно потрібен

кандидат тієї чи іншої статі, робо�

тодавець все одно візьме на роботу

чоловіка чи жінку”,— коментує

експерт.

З цією думкою погоджуються й

фахівці порталу “Jobs. ua”: “Те, що

у вакансії не зазначений вік, не

означає, що на роботу візьмуть лю�

дину, старшу від віку, який є макси�

мально припустимим на думку ро�

ботодавця,— пояснюють експер�

ти.— В результаті виходить, що

кандидат передпенсійного віку чи�

нитиме вдвічі більше дій, адже над�

силатиме своє резюме на ті вакан�

сії, де немає вимоги щодо віку, про�

те його точно не візьмуть. Так чи

інакше, а видання з працевлашту�

вання та самі роботодавці все одно

знайдуть вихід із ситуації. Напри�

клад, зараз деякі ЗМІ активно роз�

роблюють розширену систему по�

няття “Досвід роботи”, щоб ним за�

мінити вимогу щодо віку (напри�

клад, писати у вакансії, що потрібні

фахівці з досвідом роботи до 20 ро�

ків і т. ін)”.

Менеджер зі зв’язків з громадські�

стю порталу “rabota. ua” Ольга Кли�

мова вважає, що заборона вказувати

у вакансії вік та стать не захистить

здобувачів, яких будуть відсіювати

після співбесіди. “На мою думку,

пропоновані зміни не вирішують

проблему дискримінації, адже робо�

тодавці все одно не обмежені в

прийнятті рішення на користь того

чи іншого претендента на роботу й

за необхідності зможуть обґрунтува�

ти свій вибір”,— резюмувала пані

Климова.

Нові правила 
для рекрутингових агентств

Донедавна в Україні існувало два

види посередників з працевлашту�

вання: кадрові агентства (їхні послу�

ги з пошуку роботи оплачували по�

тенційні кандидати на вакансії) та

рекрутингові компанії (з ними роз�

раховувалися працедавці за фактом

прийняття співробітника на робо�

ту). Згідно із законодавством, ле�

гальною залишається діяльність

тільки рекрутингових агентств, а не

кадрових.

У зв’язку зі зростанням рівня без�

робіття, останнім часом з’явилося

дуже багато так званих “агентств”,

які пропонують послуги з праце�

влаштування громадянам за порів�

няно невисоку плату. За словами

юристів, більшість з них під послу�

гами мають на увазі надання грома�

дянам доступу до певної бази даних,

яка, частіше за все, містить інфор�

мацію про закриті вакансії та такі,

що не підійдуть апріорі, а також

контакти “фіктивних роботодав�

ців”. “Заборона отримувати будь�

яку плату за посередницькі послуги

з працевлаштування від фізичних

осіб сприятиме реалізації гарантій

щодо захисту прав громадян на пра�

цю шляхом витіснення нечесних

суб’єктів господарювання з ринку

посередницьких послуг”,— поясни�

ла молодший юрист міжнародної

юридичної фірми “Шонхерр” Анна

Синиця.

До того ж, відповідальність за

порушення законодавства про зай�

нятість населення вже серйозно

посилили — від штрафів (у дво� де�

сятикратному розмірі мінімальної

заробітної плати) до анулювання

дозволу на заняття такого роду ді�

яльністю й прийняття рішення про

припинення діяльності компанії�

порушника. “Те, що компанії, які

надавали шукачам недостатньо

професійні послуги, заробляючи

виключно на гонорарах від грома�

дян, опинилися поза законом, без�

умовно, хороший знак. Погано ін�

ше — зросте проблема некваліфі�

кованих кадрів”,— каже Ольга

Климова.

Однак залишається ризик, що

кадрові агенції, які тепер не мають

права брати гроші з шукачів роботи,

дуже швидко перепрофільовуються

на так звані “Консультації щодо

працевлаштування”. “А це означає,

що вони й надалі братимуть гроші з

шукача, лише змінивши формулю�

вання в назві послуги”,— додають

фахівці порталу “Jobs.ua”.

Заробітна плата — 
виключно в гривні

Також з початку року вступили в

силу зміни до Закону України “Про

рекламу”. Вони передбачають, що

наведена в рекламі інформація про

ціни на товари, тарифи на послуги

надається виключно в гривні. Ого�

лошення про вакансії, відповідно до

Закону “Про рекламу”, є рекламою

послуг із працевлаштування.

Для користувачів порталів з по�

шуку роботи зміни означають тільки

те, що заробітна плата в оголошен�

нях про вакансії має бути зазначена

тільки в гривні. Нововведення, за

задумом посадовців, спрямоване на

створення правових засад для обме�

ження використання в Україні іно�

земної валюти з метою посилення

стабільності гривні. На думку Ольги

Климової, новація навряд чи впли�

не на те, в скількох вакансіях буде

вказано розмір заробітку

Донедавна в Україні існувало два види посередників 
з працевлаштування: кадрові агентства (їх послуги 
з пошуку роботи оплачували потенційні кандидати 

на вакансії) та рекрутингові компанії (з ними
розраховувалися працедавці за фактом прийняття

співробітника на роботу). Згідно із законодавством,
легальною залишається діяльність тільки

рекрутингових агентств
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Хрещатик 20 березня 2013 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Киянами, відповідальними за своє
місто, відч вають себе чні, бать и
та педа о и Київсь ої імназії № 30
“Е оНад”, що в Дніпровсь ом
районі столиці. Педа о и за лад
пра н ть дол чатися до вирішення
проблем міста та, оловне, випле-
ати з дітей свідомих патріотів
раїнсь ої держави та рідно о Ки-

єва, здатних майб тньом пере-
творити йо о на найпривабливіш
столицю Європи.

“Ми добре знаємо суттєві проблеми нашого ме�

гаполісу. Це стосується насамперед зношених теп�

ло� і водопровідних мереж, не відремонтованих

після зими доріг, під’їздів, які потребують оновлен�

ня, та багато чого іншого. Проте вважаємо, що бу�

ти киянином — доля щаслива,— розповіла “Хре�

щатику” директор столичної гімназії № 30 “Еко�

Над” Лілія Донська.— Все зазначене не здатне за�

тьмарити нам розуміння величі й неповторної кра�

си нашого міста, гармонії унікального ландшафту

та стильної архітектури, вишукано�іронічного й

водночас жартівливо�відвертого характеру киян,

навіть якщо вони тільки вчора приєдналися до сто�

личної громади. Київ — місто енергетично могут�

нє: всіх своїх мешканців врешті�решт перетворює

на справжніх киян, людей, які переймаються до�

лею свого міста, власним майбутнім, які пов’язу�

ють його лише з цим куточком світу”. Щоби втіли�

ти завдання — виховати свідомих киян — замало

лише бажання, хоча й дуже шляхетного. Треба зна�

ти, як саме це зробити, володіти сучасними педаго�

гічними технологіями, однією з яких є проектна ді�

яльність.

До цього колектив гімназії долучився багато

років тому, але особливо активно — з моменту

приєднання до проектів асоційованих шкіл

ЮНЕСКО. До слова, в Києві таких шкіл 36, а 

7 з них — у Дніпровському районі столиці. “Са�

ме причетність до діяльності ЮНЕСКО і зміц�

нила нас у думці будувати все гімназійне життя

за системою цільових проектів, адже вона дозво�

ляє кожному з її учасників перетворитися з об�

’єкта на суб’єкт освітньо�виховного процесу”,—

зауважила пані Донська. Серед таких довготри�

валих проектів: “Плекаємо громадян”, “Освіта�

супер!”, “Здоров’я, краса, талант”, “Будьмо

майстрами”, “Дбайливість”, “Ерудит”, “Парт�

нерство”. Всі ці проекти будуються на загальних

засадах ЮНЕСКО та сучасної гуманної 

педагогіки.

Окремо варто відзначити “київські” проекти.

Двічі за своє шкільне життя цілий навчальний

рік гімназист бере безпосередню участь у роботі

над проектом, присвяченим Києву. Першим

став проект “Бути киянином — щастя і честь”,

другим — “Бути киянином — доля щаслива, Ки�

їв люби і вивчай шанобливо”. Навіть самі ці на�

зви�слогани дають уявлення про їхню оптиміс�

тичну та глибоко патріотичну спрямованість. До

початку навчального року менеджерська група зі

складу педагогів, батьків та учнів розробляє про�

ектні завдання для класів та окремих груп у рам�

ковому форматі, потім починаються досліджен�

ня, пов’язані з історією, культурою, економі�

кою, екологією, видатними особистостями та

окремими куточками нашого міста. Ця серйозна

робота фінішує наприкінці навчального року

презентаційною акцією кожного класного ко�

лективу, включаючи навіть першокласників, які

за допомогою вчителів та батьків отримують

свій перший соціальний досвід бути свідомими

киянами.

До слова, нашому місту присвячено вальс, напи�

саний педагогами гімназії Анною Світельською та

Валентиною Патратій, який знають і співають усі

еконадці. В ньому є такі рядки: “Мій Київ, ти міс�

то краси і любові, Майбутнє твоє — то майбутнє

моє, Тож ми докладаємо сили і волю, Наш зоряний

час неодмінно прийде”.

“Об’єднаємо зусилля всіх киян — і дорослих, і

юних — навколо спільної мети: перетворити Київ

на місто, де збуваються мрії. Ми любимо його, гос�

тинно зустрічаємо наших друзів і партнерів з про�

ектів ЮНЕСКО і глибоко переконані, що “Бути

киянином — доля щаслива!”,— закликає директор

гімназії № 30 “ЕкоНад” Лілія Донська

І она Божої Матері "Спо-
р чниця рішних” назва-
на та за написом, що
збері ся на ній: "Я Спо-
р чниця рішних перед
Сином Моїм...".

Вперше цей образ прославився

чудесами в Миколаївському Од�

ринському чоловічому монастирі

колишньої Орловської губернії в

середині минулого століття. Ста�

родавня ікона Богоматері “Спо�

ручниця грішних” через свою

давність не користувалася належ�

ною шаною й стояла в старій кап�

лиці біля монастирських воріт.

Але в 1843 році багатьом жителям у сновидіннях було відкрито, що ікона ця

наділена за Божим Промислом чудотворною силою. Її урочисто перенесли

до церкви. До ікони почали сходитися віряни й просити про лікування сво�

їх печалей і хвороб. Першим отримав зцілення ослаблений хлопчик, мати

якого палко молилася перед цією святинею. Особливо прославилася ікона

під час епідемії холери, коли багато смертельно хворих, які з вірою до неї

прикладалися, повернулися до життя.

У монастирі на честь чудотворного образу був побудований великий

трьохпрестольний храм. На іконі “Споручниця грішних” Богоматір зобра�

жена з Немовлям на лівій руці, який обома руками своїми тримає її праву

руку. Голови Богоматері й Немовляти увінчані коронами.

В 1848 році ретельністю москвича Димитрія Бонческула був зроблений

список з цього чудотворного образу й встановлений у його будинку. Незаба�

ром він прославився витіканням цілющого мирра, що подавало багатьом

одужання від тяжких хвороб. Цей чудотворний список перенесли в храм

святителя Миколая в Хамовниках, де був влаштований тоді ж боковий вів�

тар на честь ікони Божої Матері “Споручниця грішних”. Крім 20 березня,

святкування на честь цієї ікони відбувається 11 червня

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української Православної Церкви

Дарничани відсвяткували 
Масляну
У неділю Дарниця свят вала Маслян . В Пар
льт ри та відпочин “Партизансь а слава” б ли

влаштовані рочисті й розважальні заходи — театра-
лізоване дійство “Весна іде, рас несе”, вист пи са-
модіяльних та професійних м зичних і танцювальних
оле тивів, анімаційна про рама для дітей, і ри, он-

рси й обов’яз овий атриб т цьо о свята — без оштовні млинці та риб-
на юш а. Зі словами привітання з Масляною до дарничан та остей райо-
н зверн вся олова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий, я ий зазначив,
що це справжнє народне свято символіз є не лише з стріч весни, а й
оновлення планів на майб тнє.
Сер ій Іванович подя вав тр довим оле тивам дарниць их підпри-

ємств, я і взяли а тивн часть створенні свят ової новорічної ілюмінації
район , та вр чив їм Листи-подя и й цінні подар н и.
Очільни район та ож побажав дарничанам міцно о здоров’я, особис-

то о щастя, любові й радості та бажання робити добрі справи на бла о
своїх родин і рідно о Дарниць о о район

У Голосієві організували 
благодійну акцію 
Нещодавно Голосіївсь ий районний центр соціаль-

них сл жб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Бла о-
дійним фондом “Сонце відродження” ор аніз вали
бла одійн а цію, в рам ах я ої представили вистав
“Ти — особливий!”. Мета а ції — допомо а вихован-
цям дитячих б дин ів та дітям із сімей, я і опинились
в с ладних життєвих обставинах. На свято б ли за-

прошені малень і меш анці Ма арівсь о о дитячо о б дин , діти з сімей,
я ими опі ється Голосіївсь ий центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та
молоді, а та ож малеча з Центр соціально-психоло ічної реабілітації.
Усі вони разом з яс равими персонажами вистави “Ти — особливий!”,

створеної за однойменним оповіданням Ма са Л адо, порин ли в атмо-
сфер радості й незаб тніх вражень. Та ож волонтери Бла одійно о фон-
д “Сонце відродження”, одя нені в остюми люблених м льтиплі ацій-
них ероїв Л нти а і сонеч а Мил , влашт вали ці ав і роте , різні он-
рси, за часть я их малень і ості отримали призи та подар н и

У Дніпровському районі провели 
тренінг
Тренін під назвою “Профіла ти а професійно о ви-
орання” відб вся в Дніпровсь ом районном центрі
соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді. Захід б в
ор анізований за запитом фахівців із соціальної робо-
ти, я і мають потреб в профіла тиці. В тренін , що
йо о проводила психоло Тетяна Безр ч о, взяли
часть 15 працівни ів.

Я відомо, фахівець із соціальної роботи — ба атопрофільна, різнобічна
й с ладна професія. Відповідні знання необхідно не просто мати, але й
вдало застосов вати в пра тичній роботі. На тренін з профіла ти и про-
фесійно о “ви орання” фахівців навчали тон ощам їхньої роботи. С ажімо,
том , я правильно ре ламент вати свій час при онс льт ванні лієнтів,
вірно сприймати інформацію й професійно аналіз вати сит ацію, що с ла-
лася.
За словами працівни ів центр , саме та і заходи допома ають їм під-

трим вати себе на належном професійном рівні та спрямов ють вір-
ном напрям в повся денній діяльності

Шевченківці пишаються 
переможцями Спеціальної 
Олімпіади
Нещодавно в Респ бліці Корея відб лися Всесвітні

зимові і ри Спеціальної Олімпіади-2013. Спецолімпі-
ада — це ор анізація, що проводить міжнародні спор-
тивні зма ання для людей з обмеженими роз мовими
можливостями. І ри проводяться з 1968 ро один

раз на чотири ро и. Цьо о раз збірна У раїни в с ладі 10 деле атів (6 ат-
летів та 3 тренери) на чолі з Президентом Спеціальної Олімпіади У раїни,
а адемі ом НАН У раїни Сер ієм Комісарен ом дося ла значно о спіх .
Вітчизняна оманда вист пила двох олімпійсь их видах спорт — ірсь і
та бі ові лижі. Підс м ом часті нашої др жини стало здоб ття шести зо-
лотих, трьох срібних та двох бронзових медалей.
Особливо відзначились меш анці Шевчен івсь о о район столиці Сте-

пан Синю ов (виборов дві золоті та одн срібн медалі) та Володимир Ян-
ч — члени ГО “Київсь а місь а спортивна федерація бадмінтон інвалі-
дів”. За алом Всесвітніх зимових і рах-2013 взяло часть понад 3200
представни ів із 111 раїн світ .
Під час переб вання в Кореї раїнсь а збірна та ож мала змо озна-

йомитися з історією, льт рою та природою цієї східної раїни

Новини районів

Благовіст

Ікона Божої Матері
"Споручниця грішних"

Свідомих киян виховує 
"ЕкоНад"
В столичній гімназії № 30 учні беруть участь у проектах, присвячених
рідному місту

Під час презентації прое т на е онадсь ий за ал

Посол Вели ої Британії Лі Тернер – ість е онадсь о о спортивно о свята в імназії
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Зна овою стала традиція оле тив
спеціалізованої за альноосвітньої
ш оли № 316 Дарниць о о район
столиці щорічно проводити в березні
Шевчен івсь і тижні й де ади. Не
винят ом став і 2013-й — рі , що
перед є свят ванню 200-річчя від
дня народження Кобзаря.

Заходи в навчальному закладі розпочалися з

конкурсу читців творів Тараса Шевченка під гас�

лом “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття”.

Кобзареве слово має магічну силу, несе в душу

розраду, мудрість, оптимізм, воно багатогранне,

скарбниця його мудрості невичерпна, впевнені

вчителі школи.

В затишному кабінеті української мови та літе�

ратури зібралися учасники конкурсу, їхні вболі�

вальники, вчителі, члени адміністрації, бібліоте�

карі. “Велич постаті Тараса Шевченка зростає в

нашій свідомості й в очах народів світу з року в

рік. Іноземці вивчають українську мову, щоб мати

змогу читати Шевченка в оригіналі,— звернулася

до присутніх заступник директора спеціалізованої

школи № 316 Тетяна Волотовська, вчитель укра�

їнської мови та літератури й методист РНМЦ.—

Уславлений Тарас Шевченко — останній Кобзар і

перший великий талант нової літератури. Ще за

життя його названо справді народним поетом —

ця людина стала символом, знаком, легендою. Він

український поет не тому, що народився чи жив в

Україні, а тому, що жив Україною. І сьогодні, звер�

таючись до творчості нашого національного генія,

ми прагнемо щиро віддячити йому”.

Поважне журі оцінювало кожного учасника.

Чисто, натхненно звучали схвильовані голоси

учнів: “Заповіт” українською, російською, біло�

руською та англійською мовами, “Наймичка”,

“І мертвим і живим...”, “Думка”, “Тополя” та ін�

ші. Учениця 8�го класу Олександра Слободяник

вже не вперше бере участь у таких конкурсах —

цього разу дівчина прочитала власні вірші про

Тараса Шевченка.

За підсумками літературного заходу були вру�

чені дипломи переможцям та лауреатам конкур�

су: за перше місце Анастасії Левковській, учени�

ці 7�А класу (вчитель Н. Бугера) і Назарію Но�

сенку, учню 11�Б класу (вчитель Л. Шевченко),

за друге місце — Діані Марченко, учениці 7�В

класу (вчитель Н. Задорожня) та Катерині Че�

пик, учениці 9�А класу (вчитель І. Розумовська),

за третє місце — Валентину Лукановецькому, уч�

ню 7�А класу, та Діані Ковальовій, учениці 8�Б

класу (вчитель В. Чуть).

“Робота вчителів школи з прищеплення учням

любові й шани до слова Тараса Григоровича

Шевченка, до його творчості лягла в благодат�

ний грунт, зачепила їхню свідомість і душу,—

розповіла “Хрещатику” Тетяна Волотовська.—

Тож нехай це слово живе вічно!”

Слово Кобзаря крізь століття 
пронесуть українці
У Шевченківські дні в школі № 316 відбувся конкурс читців

Зна овою стала традиція оле тив спеціалізованої за альноосвітньої ш оли № 316 щорічно проводити в
березні Шевчен івсь і тижні й де ади
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3.2. Сприяння у
проведенні
навчальних
семінарів, засідань
за круглим столом
для заступників
директорів шкіл з
виховної роботи,
педагогів�
організаторів тощо

2012 � 2016
Щорічно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 179,8,   
у тому числі:

Підвищення рівня
компетенції
педагогів щодо
використання
гендерних
підходів у їх
роботі

2012 рік 26,5

2013 рік 32,7

2014 рік 35,0

2015 рік 42,1

2016 рік 43,5

3.3. Проведення
конференції з
питань реалізації
політики щодо
рівних прав та
можливостей
чоловіків і жінок

2013 Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Управління у
справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці,
Київський міський центр
сім'ї "Родинний дім",
райдержадміністрації,
громадські організації
(за згодою)

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 30,6,   
у тому числі:

Впровадження
гендерної
складової у всіх
сферах
життєдіяльності
суспільства

2013 рік 30,6

3.4. Реалізація
комунікативних
кампаній/заходів,
які спрямовані на
формування
позитивного
ставлення
суспільства до
рівних прав та
можливостей
жінок і чоловіків

2012 � 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський
міський центр сім'ї
"Родинний дім",
райдержадміністрації,
громадські організації
(за згодою)

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 235,4,   
у тому числі:

Впровадження
гендерної
складової у всіх
сферах
життєдіяльності
суспільства

2012 рік 54,1

2013 рік 41,5

2014 рік 43,9

2015 рік 46,6

2016 рік 49,3

3.5. Сприяння
запровадженню
спеціальних
програм підтримки
кар'єрного росту та
громадсько�
політичної
активності жінок

2013 �
2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, головні
управління, управління,
відділи, служби
Київської міської
державної адміністрації,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 121,8,   
у тому числі:

Збільшення частки
жінок на керівних
посадах2013 рік 27,1

2014 рік 29,5

2015 рік 31,7

2016 рік 33,5

3.6. Підготовка
методичної
літератури з
гендерних питань

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Управління у
справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці,
громадські організації
(за згодою)

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 38,5,   
у тому числі:

Підвищення рівня
обізнаності щодо
використання
гендерних
підходів у роботі

2012 рік 5,5

2013 рік 7,8

2014 рік 8,1

2015 рік 8,4

2016 рік 8,7

3.7 Включення до
професійної
програми
підвищення
кваліфікації
працівників
місцевих органів
державної влади
та посадових осіб
органів місцевого
самоврядування
навчальних
модулів з основ
гендерної рівності і
гендерного
інтегрування

2012 Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський
міський центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого
самоврядування

� Не
потре�
бує

Підвищення рівня
компетентності
працівників щодо
використання
гендерних
підходів у роботі

3.8. Реалізація
програми
"Гендерний центр"
та створення
гендерного
портрету міста
Києва

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Управління у
справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці,
Київський міський центр
сім'ї "Родинний дім",
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 456,9,   
у тому числі:

Забезпечення
розгляду та
запобігання
фактам гендерної
дискримінації

2012 рік 82,2

2013 рік 87,0

2014 рік 91,0

2015 рік 96,0

2016 рік 100,7

3.9. Реалізація
заходів щодо
соціально�
психологічної
адаптації жінок, у
т. ч. тих, які
планують
відновити трудову
діяльність, та
сприяння у їх
працевлаштуванні

2013 �
2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський
міський центр сім'ї
"Родинний дім",
Київський міський центр
зайнятості,
райдержадміністрації,
громадські організації
(за згодою)

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 183,0,   
у тому числі:

Підвищення лі�
дерських навичок
жінок, надання
більших повно�
важень і можли�
востей жінкам
щодо кар'єрного
росту, зменшення
стереотипного
тиску на працю�
ючих жінок у
"нежіночих" сферах

2013 рік 41,6

2014 рік 44,5

2015 рік 47,2

2016 рік 49,7

4. Заходи з
протидії
торгівлі
людьми

4.1. Забезпечення
діяльності
регіональної
координаційної
ради з питань
протидії торгівлі
людьми

2012 � 2016
Щоквар�
тально

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне
управління МВС України
в місті Києві, Головне
управління освіти і науки,
Головне управління
охорони здоров'я,
Головне управління праці
та соціального захисту
населення, Служба у
справах дітей, Київський
міський центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, громадські
організації (за згодою)

� Не
потре�
бує

Удосконалення
управління у сфері
протидії торгівлі
людьми

4.2 Проведення
заходів,
спрямованих на
підвищення рівня
обізнаності
населення щодо
сучасних проявів
торгівлі людьми, а
також засобів і
методів, що ви�
користовуються
торгівцями
людьми

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне
управління МВС України
в місті Києві, громадські
організації (за згодою)

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 396,6,   
у тому числі:

Зменшення
кількості
постраждалих від
торгівлі людьми

2012 рік 78,8

2013 рік 73,6

2014 рік 77,4

2015 рік 81,3

2016 рік 85,5

4.3. Проведення
роз'яснювальної
роботи з:  
� особами, які
мають міграційні
наміри;  
� громадянами
іноземних держав,
особами без гро�
мадянства, в т. ч.
тими, які зверну�
лись за отри�
манням статусу
біженця

2012 � 2016
Постійно

Головне управління МВС
України в місті Києві,
Управління міграційної
служби у м. Києві,
Київський молодіжний
центр праці, громадські
організації (за згодою)

� Не
потре�
бує

Зменшення
кількості
постраждалих від
торгівлі людьми

4.4. Сприяння у
проведенні
навчання з питань
попередження
торгівлі людьми

2013 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне
управління МВС України
в місті Києві, Головне
управління охорони
здоров'я, Служба у
справах дітей,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 131,9,   
у тому числі:

Підвищення рівня
компетентності
спеціалістів, які під
час роботи можуть
стикатись з
особами групи
ризику або
постраждалими
від торгівлі
людьми

2013 рік 29,9

2014 рік 32,2

2015 рік 34,0

2016 рік 35,8

4.5. Здійснення
соціального супро�
водження, вико�
нання спеціалізо�
ваних програм
підтримки осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми, у
тому числі прове�
дення консуль�
тацій психолога,
надання медич�
них, освітніх
послуг, послуг з
працевлаштування,
дітям, громадянам
іноземних держав
та особам без
громадянства, які
постраждали від
торгівлі людьми,
послуг з перебу�
вання у закладах, в
яких надається
допомога особам,
що постраждали
від торгівлі
людьми

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне
управління праці та
соціального захисту
населення, Головне
управління охорони
здоров'я, Головне
управління освіти і науки,
Київський міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
Київський молодіжний
центр праці, Служба у
справах дітей,
райдержадміністрації

� Не
потре�
бує

Реабілітація осіб,
які постраждали
від торгівлі
людьми

Продовження. Початок у №28 (1156) за 19 березня 2013 року  4.6. Здійснення
моніторингу
діяльності
закладів, у
яких надається
допомога
особам, що
постраждали
від торгівлі
людьми

2012 � 2016
Щорічно

Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Головне управління МВС
України в місті Києві, Головне
управління охорони здоров'я,
Служба у справах дітей,
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді

� Не
потре�
бує

Забезпечення
ефективності
надання допомоги
особам, що
постраждали від
торгівлі людьми

4.7. Проведен�
ня опитування
з метою
визначення
рівня
обізнаності
різних груп
населення з
питань торгівлі
людьми

2012 � 2016
Щорічно

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

� Не
потре�
бує

Моніторинг у
сфері протидії
торгівлі людьми

4.8. Включення
до програм
підготовки,
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади та
посадових осіб
місцевого
самоврядування
питань торгівлі
людьми

2012 Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Київський міський центр
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування

� Не
потре�
бує

Підвищення
ефективності у
сфері протидії
торгівлі людьми

4.9. Розроб�
лення
спеціалізованих
програм
підтримки
осіб, що
постраждали
від торгівлі
людьми,
зокрема планів
першочергових
заходів

2012 � 2016 Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Служба у справах дітей,
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді,
райдержадміністрації,
громадські організації (за
згодою)

� Не
потре�
бує

Забезпечення
ефективності
надання допомоги
особам, що
постраждали від
торгівлі людьми

4.10.
Встановлення
статусу особи,
яка
постраждала
від торгівлі
людьми

2012 � 2016
Постійно

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

� Не
потре�
бує

Забезпечення
ефективності
надання допомоги
особам, що
постраждали від
торгівлі людьми

5. Науково�
методичне
забез�
печення
реалізації
сімейної
політики

5.1 Створення
інтегрованої
моделі надан�
ня послуг
сім'ям та моло�
ді у м. Києві

2012 Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді,
райдержадміністрації

� Не
потре�
бує

Підвищення
ефективності
роботи з сім'ями
та молоддю

5.2. Запровад�
ження
механізму
соціального
замовлення з
реалізації
соціальних
програм для
сімей, дітей та
молоді

2012 � 2016 Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді,
райдержадміністрації

� Не
потре�
бує

Підвищення
ефективності
роботи з дітьми,
сім'ями та
молоддю

5.3. Проведен�
ня комплекс�
ного соціоло�
гічного дослі�
дження
соціально�
економічного
становища
сімей м. Києва

2013 �
2016
Щорічно

Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 40,0,   
у тому числі:

Підвищення
ефективності
управлінської
діяльності у сфері
сімейної політики

2013 рік 10,0

2014 рік 10,0

2015 рік 10,0

2016 рік 10,0

5.4. Проведен�
ня навчальних,
науково�
практичних
семінарів для
працівників
сфери сімейної
політики

2013 �
2016
Щорічно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 273,1,   
у тому числі:

Підвищення
кваліфікації
(якості роботи)
спеціалістів

2013 рік 131,4

2014 рік 46,0

2015 рік 47,6

2016 рік 48,1

УСЬОГО ЗА
НАПРЯМОМ:

13458,3

Розділ 2. Заходи державної політики з питань молоді

1. Створення
умов для
інтелекту�
ального
самовдо�
сконалення
та
підтримка
творчих
ініціатив
молоді,
підтримка
талановитої
та
обдарова�
ної молоді

1.1. Реалізація
заходів з
правової
освіти молоді

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Головне управління юстиції
м. Києва (за згодою)

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 1221,9,   
у тому числі:

Підвищення рівня
правових знань
молоді2012 рік 340,2

2013 рік 204,6

2014 рік 214,8

2015 рік 225,5

2016 рік 236,8

1.2. Сприяння
проведенню
заходів, спря�
мованих на
підтримку та�
лановитої та
обдарованої
молоді (фести�
валі, конкурси,
інтелектуальні
ігри тощо)

2012 � 2016
Постійно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 1743,2,   
у тому числі:

Підтримка
талановитої та
обдарованої
молоді

2012 рік 579,2

2013 рік 272,7

2014 рік 287,4

2015 рік 293,2

2016 рік 310,7

1.3. Проведен�
ня офіційних
зустрічей
молоді з
керівництвом
міста

2012 � 2016
Щорічно
Червень,
листопад

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 564,7,   
у тому числі:

Фінансова
підтримка
талановитої та
обдарованої
молоді столиці 

2012 рік 155,8

2013 рік 100,7

2014 рік 102,0

2015 рік 102,5

2016 рік 103,7

1.4. Проведен�
ня культурно�
мистецьких
заходів до Дня
молоді
(остання неді�
ля червня) та
Дня Студента
(17 листопада)

2012 � 2016
Щорічно
Червень,
листопад

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 2324,7,   
у тому числі:

Забезпечення
змістовного
дозвілля молоді2012 рік 300,0

2013 рік 456,5

2014 рік 493,3

2015 рік 520,6

2016 рік 554,3

2. Створення
сприятливо�
го
середовища
для
забезпе�
чення
зайнятості
молоді

2.1. Розробка
та запрова�
дження
програм
психологічної
адаптації до
ринкових
умов,
підготовки до
пошуку
роботи, проф�
орієнтаційної
роботи серед
молоді

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Київський молодіжний центр
праці

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 210,9,   
у тому числі:

Вибір майбутньої
професії з
урахуванням
природних
особливостей
індивідууму та
попиту ринку
праці. Зниження
дисбалансу на
ринку праці серед
молодих
спеціалістів

2012 рік 103,5

2013 рік 24,9

2014 рік 26,2

2015 рік 27,5

2016 рік 28,8

2.2. Формуван�
ня банку даних
вакансій з
тимчасовим
характером
роботи з
метою
вторинної
зайнятості
студентської
молоді у
вільний від
навчання час

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Київський молодіжний центр
праці, Київський міський
центр зайнятості

� Не
потре�
бує

Збільшення
кількості студентів,
залучених до
сезонного або
тимчасового
працевлаштування

2.3.
Організація
діяльності
молодіжних
трудових
загонів

2012 � 2016
Щорічно

Головне управління у справах
сім'ї, молоді та спорту,
Київський молодіжний центр
праці

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 355,0,   
у тому числі:

Поліпшення
матеріального
становища молоді,
здобуття
практичних
професійних
навичок та
підвищення рівня
професійної
кваліфікації

2012 рік 108,8

2013 рік 57,1

2014 рік 60,0

2015 рік 63,0

2016 рік 66,1
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6.3. Проведення
навчальних
семінарів для
працівників сфери
молодіжної
політики, лідерів
студентського
самоврядування

2012 � 2016
Щорічно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 503,2,   
у тому числі:

Підвищення
кваліфікації
(якості роботи)
спеціалістів2013 рік 116,7

2014 рік 121,9

2015 рік 128,1

2016 рік 136,5

УСЬОГО ЗА
НАПРЯМОМ:

21063,4

Розділ 3. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

1. Надання
соціальних
послуг
дітям,
молоді та
сім'ям, які
опинилися в
складних
життєвих
обставинах
та
потребують
сторонньої
допомоги

2012 � 2016
Щорічно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 94,5,   
у тому числі:

Виховання
відповідального
батьківства2012 рік 17,0

2013 рік 18,0

2014 рік 18,9

2015 рік 19,8

2016 рік 20,8

1.2. Реалізація
заходів Міської
спеціалізованої
служби
"Юридична
консультація для
дітей, молоді та їх
батьків"

2014 �
2016
Постійно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 100,9,   
у тому числі:

Підвищення рівня
правових знань
серед дітей,
молоді, сімей, які
опинилися у
складних життєвих
обставинах

2014 рік 32,0

2015 рік 33,6

2016 рік 35,3

1.3. Реалізація
соціокультурних
заходів "Теплий
дім" для сімей, які
опинились у
складних життєвих
обставинах

2012 � 2016
Постійно

Київський міський центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
Київський міський центр
сім'ї "Родинний дім"

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 715,0,   
у тому числі:

Підтримка сімей,
які опинилися у
складних життєвих
обставинах2012 рік 128,5

2013 рік 136,1

2014 рік 142,9

2015 рік 150,0

2016 рік 157,5

1.4. Реалізація
заходів
спеціалізованого
формування
"Служба
соціальної
підтримки сім'ї"

2012 � 2016
Постійно

Мережа центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 4195,1,   
у тому числі:

Підтримка сімей,
які опинилися у
складних життєвих
обставинах

2012 рік 753,9

2013 рік 798,4

2014 рік 838,3

2015 рік 880,3

2016 рік 924,2

1.5. Реалізація
соціального
заходу "Центр
екстреної
допомоги дітям"

2012 � 2016
Постійно

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

Інші
джерела

Усього: 439, 1,   
у тому числі:

Зменшення
кількості сімей, які
опинилися у
складних життєвих
обставинах

2012 рік 169,8

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

2012 рік 48,4

2013 рік 51,3

2014 рік 53,8

2015 рік 56,5

2016 рік 59,3

1.6. Реалізація
заходів
спеціалізованого
формування
"Телефон довіри"

2014 �
2016
Постійно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 362,6,   
у тому числі:

Надання екстреної
допомоги сім'ям,
які опинилися у
складних життєвих
обставинах

2014 р. 115,0

2015 р. 120,8

2016 р. 126,8

1.7. Реалізація
соціальних заходів
спеціалізованого
формування
"Консультативний
пункт щодо
попередження
насильства в сім'ї"
на базі районів м.
Києва

2012 � 2016
постійно

Мережа центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 27,8   
у тому числі:

Зменшення
кількості випадків
насильства в
сім'ях

2012 рік 5,0

2013 рік 5,3

2014 рік 5,6

2015 рік 5,8

2016 рік 6,1

2. Заходи
щодо
соціальної
підтримки,
супроводу
дітей,
молоді,
сімей в
контексті
проблем
алко�,
наркозалеж
ності,
ВІЛ/СНІДу

2.1. Реалізація
соціальних заходів
спеціалізованого
формування
соціально�
профілактичної
роботи
"Соціально�
консультативна
соціально�
наркологічна
приймальня"
(денний режим)

2012 � 2016
Постійно

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

Інші
джерела

Усього: 177,0,   
у тому числі:

Зменшення
кількості сімей, які
опинилися у
складних життєвих
обставинах

2012 рік 32,0

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

2013 рік 33,6

2014 рік 35,3

2015 рік 37,1

2016 рік 39,0

2.2. Реалізація
заходів
спеціалізованого
формування
"Служба
соціальної
підтримки сім'ї"
щодо
алкозалежних

2014 �
2016
Постійно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 94,6,   
у тому числі:

Зменшення
кількості
алкозалежної
молоді

2014 рік 30,0

2015 рік 31,5

2016 рік 33,1

2.3. Реалізація
заходів
спеціалізованого
формування
"Тренінговий
центр з питань
ВІЛ/СНІДу"

2014 �
2016
Постійно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 94,6,  
у тому числі:

Підвищення якості
соціальних послуг

2014 рік 30,0

2015 рік 31,5

2016 рік 33,1

2.4. Реалізація
заходів по роботі з
особами, що
мають проблему
ВІЛ/СНІД,
консультативними
центрами
вуличної
профілактичної
роботи з
підлітками та
молоддю, які
практикують
ризиковану
поведінку, та
тренінговим
центром з
підготовки батьків
до усиновлення

2012 � 2016
Постійно

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

Інші
джерела

Усього: 3042,9,   
у тому числі:

Зменшення
кількості сімей, які
опинилися у
складних життєвих
обставинах

2012 рік 573,0

2013 рік 573,0

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

2014 рік 601,7

2015 рік 631,8

2016 рік 663,4

2.5. Реалізація
заходів Служби
супроводу ВІЛ�
позитивних киян,
сімей з дітьми,
яких торкнулися
проблеми
ВІЛ/СНІДу та які
перебувають в
кризовому стані

2014 �
2016
Постійно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 24,7,   
у тому числі:

Підтримка сімей з
дітьми, яких
торкнулися
проблеми
ВІЛ/СНІДу

2014 рік 7,6

2015 рік 8,2

2016 рік 8,9

3. Програми
інтеграції
дітей та
молоді з
функціо�
нальними
обмежен�
нями в
територі�
альній
громаді

3.1. Реалізація
соціальних заходів
спеціалізованого
формування з
соціально�
психологічної
реабілітації дітей
та молоді з
функціональними
обмеженнями

2012 � 2016
Постійно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 1824,6,
у тому числі:

Підтримка дітей та
молоді з
функціональними
обмеженнями

2012 рік 327,9

2013 рік 347,2

2014 рік 364,6

2015 рік 382,9

2016 рік 402,0

3.2. Реалізація
соціальних заходів
"Денна
відпочинкова
програма для
дітей з
функціональними
обмеженнями та
дітей з сімей, які
опинились у
складних життєвих
обставинах"

2012 � 2016
Щорічно

Мережа центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 83,5,   
у тому числі:

Підтримка сімей,
які опинилися у
складних життєвих
обставинах

2012 рік 15,0

2013 рік 15,9

2014 рік 16,7

2015 рік 17,5

2016 рік 18,4

3.3. Проведення
модульного курсу
"Літня школа" для
батьків з дітьми та
молоддю з
функціональними
обмеженнями
(маломобільними)

2014 �
2016
Щорічно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 189,2,   
у тому числі:

Підтримка сімей,
які виховують
дитину з
функціональними
обмеженнями

2014 рік 60,0

2015 рік 63,0

2016 рік 66,2

3.4. Проведення
районних та
міського
фестивалю
творчості дітей і
молоді з
функціональними
обмеженнями
"Повіримо у себе"

2012 � 2016
Щорічно

Мережа центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 655,0,   
у тому числі:

Підтримка дітей та
молоді з
функціональними
обмеженнями

2012 рік 117,7

2013 рік 124,6

2014 рік 130,9

2015 рік 137,5

2016 рік 144,3

2.4.
Інформаційно�
консультативний
центр з питань
реалізації
молодіжної
політики в м.
Києві

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський
молодіжний центр праці

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 2750,0,
у тому числі:

Збільшення
кількості студентів,
залучених до
сезонного або
тимчасового
працевлаштування,
підвищення рівня
доступності послуг

2012 рік 450,0

2013 рік 500,0

2014 рік 550,0

2015 рік 600,0

2016 рік 650,0

2.5. Розробка й
запровадження
програм
працевлаштуван�
ня та розвитку
підприємницької
ініціативи молоді
з функціональ�
ними
обмеженнями

2013 �
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, Київський
молодіжний центр праці

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 234,1,   
у тому числі:

Працевлашту�
вання молоді з
функціональними
обмеженнями

2013 рік 54,0

2014 рік 57,1

2015 рік 60,0

2016 рік 63,0

2.6. Проведення
молодіжних
ярмарків
вакансій, зокрема
виставки "Освіта.
Робота. Бізнес"

2013 �
2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський
молодіжний центр праці

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 306,9,   
у тому числі:

Підвищення рівня
поінформованості
молоді з питань
навчання та
працевлаштування

2013 рік 71,2

2014 рік 74,7

2015 рік 78,6

2016 рік 82,4

2.7. Забезпечення
роботи
молодіжного
бізнес�інкубатора

2013 �
2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський
молодіжний центр праці

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 431,1,   
у тому числі:

Залучення молоді
до
підприємницької
діяльності,
збільшення
кількості молодих
підприємців

2013 рік 100,0

2014 рік 105,0

2015 рік 110,3

2016 рік 115,8

2.8. Організація та
проведення
навчання для
підвищення рівня
професійної
підготовки
молодих
підприємців

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський
молодіжний центр праці,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 474,6,   
у тому числі:

Підтримка
молодих
підприємців2013 рік 110,0

2014 рік 116,0

2015 рік 121,3

2016 рік 127,3

2.9. Проведення
міського конкурсу
бізнес�планів
молодих
підприємців та
студентів вищих
навчальних
закладів та
сприяння у
впровадженні
кращих проектів в
економіку міста

2012 � 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне
управління з питань
регуляторної політики та
підприємництва,
Київський молодіжний
центр праці

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 539,9,   
у тому числі:

Сприяння
розвитку
молодіжного
підприємництва,
підтримка
підприємців�
початківців

2012 рік 108,8

2013 рік 100,0

2014 рік 105,0

2015 рік 110,3

2016 рік 115,8

2.10. Сприяння у
проведенні
щорічного
Київського
міського конкурсу
"Молодий
підприємець
року"

2012 � 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне
управління з питань
регуляторної політики та
підприємництва,
Київський молодіжний
центр праці

� Не
потре�
бує

Популяризація
ідей
підприємництва
серед молоді,
підтримка
молодих
підприємців

2.11. Організація
заходів із
залучення молоді
до державної
служби

2013 �
2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський
молодіжний центр праці

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 344,8,   
у тому числі:

Оновлення
кадрового складу
органів державної
влади2013 рік 80,0

2014 рік 84,0

2015 рік 88,2

2016 рік 92,6

3. Пропаганда
та
формуван�
ня
здорового
способу
життя серед
молоді

3.1. Реалізація
заходів щодо
впровадження
здорового
способу життя в
молодіжному
середовищі

2012 � 2016
Постійно

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: 547,8,   
у тому числі:

Зменшення рівня
захворюваності на
СНІД, хвороби, що
передаються
статевим шляхом,
збільшення
кількості молоді,
яка веде здоровий
спосіб життя

2012 рік 135,5

2013 рік 100,3

2014 рік 102,1

2015 рік 103,8

2016 рік 106,1

4. Утвердже�
ння патріо�
тизму,
духовності,
моральності
та форму�
вання
загально�
людських
цінностей

4.1. Організація
заходів з
національно�
патріотичного
виховання та
запобігання
проявам
ксенофобії,
расизму тощо

2012 � 2016
Щорічно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 862,3,   
у тому числі:

Підвищення рівня
національної
свідомості,
попередження
проявів
екстремізму та
расової
нетерпимості
серед молоді

2012 рік 196,5

2013 рік 159,4

2014 рік 163,9

2015 рік 168,6

2016 рік 173,9

4.2.
Впровадження
трирівневої
моделі
профілактики
правопорушень
серед молоді

2013 �
2016

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 316,8,   
у тому числі:

Профілактика
негативних явищ
серед молоді,
зниження рівня
правопорушень
серед молоді

2013 рік 73,5

2014 рік 77,2

2015 рік 81,0

2016 рік 85,1

4.3. Організація
заходів щодо
формування
моральних
цінностей у
молоді, в т. ч.
впровадження
соціальної
реклами з
актуальних
питань молоді

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Головне
управління освіти і науки,
Служба у справах дітей,
Головне управління з
питань реклами,
райдержадміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 624,2,   
у тому числі:

Профілактика
негативних явищ
серед молоді,
зниження рівня
правопорушень
серед молоді

2012 рік 321,7

2013 рік 69,7

2014 рік 73,2

2015 рік 78,9

2016 рік 80,7

5. Надання
підтримки
молодіж�
ним та
дитячим
громадсь�
ким
організа�
ціям,
органам
студентсь�
кого
самовряду�
вання

5.1. Проведення
конкурсу проектів
програм
молодіжних та
дитячих
громадських
організацій,
реалізація
програм�
переможців

2012 � 2016
Щорічно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 5068,0,
у тому числі:

Збільшення
кількості проектів,
реалізованих
спільно з
молодіжними та
дитячими
громадськими
організаціями,
збільшення
кількості
громадських
організацій

2012 рік 1068,0

2013 рік 1000,0

2014 рік 1000,0

2015 рік 1000,0

2016 рік 1000,0

5.2. Проведення
форумів молоді
столиці

2012, 2014 Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту, Київський міський
центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді,
громадські організації (за
згодою)

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 245,1,   
у тому числі:

Підвищення
активності
молодіжних та
дитячих
громадських
організацій

2012 рік 145,1

2014 рік 100,0

5.3. Сприяння
діяльності
громадських рад
з питань
молодіжного та
дитячого руху при
Головному
управлінні у
справах сім'ї,
молоді та спорту

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту

� Не
потре�
бує

Забезпечення
прозорості та
відкритості роботи
органів
виконавчої влади,
залучення
громадськості до
прийняття
управлінських
рішень

5.4. Заходи з
нагоди 100�річчя
українського
скаутського руху
та 70�річчя з дня
створення
підпільної
молодіжної
організації
"Молода гвардія"

2012 Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 30,2,   
у тому числі:

Підтримка
ініціатив
молодіжних
громадських
організацій

2012 рік 30,2

5.5. Сприяння
діяльності органів
студентського
самоврядування,
підготовка
молодіжних
лідерів місцевого
самоврядування

2012 � 2016
Постійно

Районні в місті Києві
державні адміністрації

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 109,8,   
у тому числі:

Сприяння
розвитку
студентського
самоврядування

2013 рік 24,9

2014 рік 26,7

2015 рік 28,4

2016 рік 29,8

6. Науково�
методичне
забезпечен�
ня
реалізації
молодіжної
політики

6.1. Інформаційне
забезпечення
реалізації
молодіжної
політики

2012 � 2016
Постійно

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

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 1090,7,   
у тому числі:

Підвищення рівня
поінформованості
сімей та молоді
щодо державної
підтримки

2012 рік 208,4

2013 рік 204,7

2014 рік 214,9

2015 рік 225,7

2016 рік 237,0

6.2. Підтримка
центру
інформаційно�
методичної
допомоги
молодіжним та
дитячим
громадським
організаціям міста

2012 � 2016
Постійно

Головне управління у
справах сім'ї, молоді та
спорту

Бюджет 
м. Києва
(загальний
фонд)

Усього: 163,5,   
у тому числі:

Сприяння
діяльності
молодіжних та
дитячих
громадських
організацій

2012 рік 23,5

2013 рік 35,0

2014 рік 35,0

2015 рік 35,0

2016 рік 35,0
Продовження у наступних номерах 
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 20 березня 2013 року

Для кіноманів — італійське кіно
та ретроспектива Цибульського
Днями в кінотеатрі "Київ" розпочнуться два фестивалі
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 21 по 27 березня в льт рном
центрі “Кінотеатр “Київ” втретє від-
б деться Тиждень італійсь о о іно.
Столичний лядач має можливість
побачити роботи італійсь их інема-
то рафістів останніх ро ів і відрес-
таврований шедевр Фелліні. В цей
же час — з 21 по 24 березня — в за-
лі “Сінемате а” по аж ть ретроспе -
тив фільмів видатно о а тора 1950-
60-х ро ів Збі нєва Циб льсь о о.

У програму фестивалю Тиждень італійського кі�

но увійшло п’ять фільмів. Драма “Реальність” опо�

відає про торговця рибою Лучано з Неаполя, який

вирішив взяти участь в реаліті�шоу. Після вдалого

першого прослуховування його запрошують на

другий етап в Рим, і гонитва за мрією починає мі�

няти його сприйняття реальності. Картина засно�

вана на реальних подіях, а в головній ролі знявся

непрофесійний актор Аньєлло Арена, який відбу�

ває довічне покарання за вбивство. В комедії “Шо�

коладні поцілунки” йдеться про двох друзів — Ка�

мал та Маттіа, які виграли конкурс “Шоколатьє”.

Один з них відкрив кондитерську, другий — буді�

вельну компанію, але в обох справи не йдуть. Коли

з�за кордону повертається красуня�донька Кама�

ла, молодий Маттіа хоче почати загальний бізнес зі

старим знайомим, і любов до шоколаду знову об’�

єднає усіх героїв.

Драма “Материк” присвячена темі нелегальних

емігрантів. Старий Ернест, який живе на сицилій�

ському острові Лампедуза, вирішив поселити у себе

біженців з Африки — вагітну жінку та її малолітньо�

го сина. Але тепер йому і всій його родині загрожує

небезпека, оскільки за законом рибалки зобов’яза�

ні повідомляти про нелегалів владі. В центрі роман�

тичної комедії “День всіх святих” — молода по�

дружня пара Гвідо і Антонія, які задумалися про на�

родження дитини. Проблема в тому, що у них не

лише абсолютно протилежні характери, але й робо�

чі графіки: він працює ночами швейцаром у готелі,

а вона вдень в службі прокату автомобілів.

Також поціновувачам класики покажуть соці�

альну драму Федеріко Фелліні “Солодке життя”

(1960) з Марчелло Мастроянні в головній ролі.

Відреставрована копія чорно�білого шедевру

розповідає історію журналіста Марчелло — спос�

терігача і учасника життя італійської еліти кінця

50�х років. Жінки не зачіпають його почуттів. Од�

нак після раптового самогубства його друга

Штайнера, який прийшов до думки про безглуз�

дість їхнього життя, у Марчелло виникає бунт

проти навколишнього світу, надія на катарсис,

але знову лише ненадовго.

З 21 по 24 березня глядачів очікує зустріч з

творчістю Збігнєва Цибульського, якого нази�

вали польським Джеймсом Діном. З початку

своєї творчої кар’єри і до трагічної загибелі під

колесами поїзда у 1967 році Цибульський мав

багато ролей, а в 1996 році глядачами був назва�

ний кращим польським актором всіх часів. З

1969 року у Польщі засновано Премію імені

Збишека Цибульського, котрою нагороджують

молодих акторів, які вирізняються видатною

індивідуальністю.

Під час ретроспективи покажуть фільм “Попіл

і діамант” Анжея Вайди (22 березня о 18.30), най�

видатнішу картину “польської школи кіно”, при�

свячену подіям 8 травня 1945 року — останнього

дня війни і першого дня миру, коли молодий акі�

вець Мацей Хелміцький отримав наказ вбити ко�

муніста Щуку. Також глядачі зможуть перегляну�

ти психологічну драму “Поїзд (Загадковий паса�

жир)” (21 березня о 18.30), що, незважаючи на

захоплюючу інтригу і переслідування небезпеч�

ного злочинця, являє собою кінопоетичний твір

ліричного характеру: випадкова зустріч двох са�

мотніх людей, чоловіка і жінки, кохання, яке не

відбулося, але було можливим. Картина “До по�

бачення, до завтра” (23 березня о 17.00) розпові�

дає про романтичне кохання актора гданського

студентського театру та красуні, дочки французь�

кого посла. На завершення фестивалю 24 березня

о 17.00 покажуть дві документальні стрічки —

польську “Збишек” 1969 року та українську

“Пам’яті Збігнєва Цибульського” 2008 року, по�

будовану на фрагментах його щоденників, розду�

мах, спогадах друзів і колег.

Фільми обох фестивалів демонструються мо�

вою оригіналу з українськими субтитрами

В столиці стартує тиждень мистецтв і фотовиставка таврійських
степів

"Подих весни" талановитих 
художників та Асканія�Нова

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

20 березня в Центральном Б дин
х дожни а від ривається VI Міжна-
родна вистав а- он рс с часно о
мистецтва “У раїнсь ий тиждень
мистецтв” (Ukrainian Art Week) сезо-
н “Весна-2013”. В е спозиції по а-
ж ть 4 персональні вистав и ла ре-
атів “У раїнсь о о тижня мистецтв”,
а та ож роботи молодих таланови-
тих часни ів. Цьо о ж дня в Б дин-

х дожни а відб деться презента-
ція персональної фотовистав и Ві -
тора Гаврилен а “Ас анія-Нова —
поєднання раси таврійсь их степів
та людсь о о енія”, присвячена ві-
домом заповідни .

Виставка�конкурс “Український тиждень мис�

тецтв” проходить двічі на рік, починаючи з 2009�го,

і знайомить з творчістю художників, які працюють в

різних жанрах та напрямках. Головна мета проек�

ту — представити авторів широкій аудиторії гляда�

чів і фахівців, продемонструвати потенціал нового

покоління майстрів образотворчого мистецтва.

Урочисте відкриття VI Міжнародної виставки�

конкурсу “Український тиждень мистецтв” відбу�

деться 20 березня о 17.30. Гості зможуть не лише на�

солодитися творчістю майже сотні художників,

скульпторів, фотографів, але й отримати в подару�

нок витвір знаменитого живописця Дмитра Олейна.

Художник, чиї роботи продаються на аукціоні

Christies’s, напише свою картину на очах у відвідува�

чів, після чого вона буде розіграна і дістанеться в по�

дарунок одному з гостей. Організатори проекту

представлять поціновувачам прекрасного також 

4 персональні виставки талановитих лауреатів “Укра�

їнського тижня мистецтв”: Ольги Стерник, Олени

Ящук, Олени Романенко, Володимира Бевзюка. По�

радує відвідувачів і програма підготовлених безкош�

товних майстер�класів. З 21 по 25 березня гостей ви�

ставки чекають захоплюючі заняття з живопису, гра�

фіки, скульптури, декоративно�прикладного мис�

тецтва, які проведуть викладачі Арт�школи на Чапа�

єва Володимир Сайт та Юрій Сівірін. Художник

Дмитро Олейн представляє майстер�клас “Експресія

олією”, Дмитро Гармаш — заняття по скульптурі, а

майстерності графіки можна буде повчитися у ху�

дожниці Олени Ящук. Детальнішу інформацію про

конкурси та майстер�класи шукайте на сторінці

http://www.facebook.com/UkrainskaNedeliaIskusstv.

Імена переможців “Українського тижня мистецтв”

оголосять в останній день роботи виставки. Їх визна�

чить компетентне українське та міжнародне журі, се�

ред членів якого заступник голови Національної

Спілки художників України Петро Зикунов, Народ�

ний художник України Рафаель Масаутов, арт�кри�

тик Вікторія Бурлака та інші. Лауреати отримають

унікальну можливість презентувати себе на інших

міжнародних майданчиках проекту.

“Український тиждень мистецтв” триватиме з 20

до 25 березня в Будинку художника (вул. Січових

стрільців (Артема), 1�5). Вхід вільний, а представле�

ні виставкові твори можна придбати.

20 березня в 17.00 в Центральному Будинку ху�

дожника відбудеться також відкриття персональної

фотовиставки Віктора Гавриленка “Асканія�Но�

ва — поєднання краси таврійських степів та люд�

ського генія”. Біосферний заповідник “Асканія�

Нова” був заснований в 1898 році Фрідріхом Едуар�

довичем Фальц�Фейном. Його сучасна площа скла�

дає 33 306,7 га, з них 11 054 — це природний Аска�

нійський степ, найбільша заповідна степова ділянка

в Європі і найстаріша за давністю на планеті. У 2013

році світова природоохоронна громадськість від�

значає 150�річчя від дня народження засновника за�

повідника Фрідріха Едуардовича Фальц�Фейна,

який прийняв рішення зберегти для нащадків красу

південної природи. До цієї дати і приурочена фото�

виставка.

На виставці Віктора Семеновича Гавриленка —

директора Біосферного заповідника “Асканія�Но�

ва” імені Ф. Е. Фальц�Фейна, кандидата біологіч�

них наук, Заслуженого природоохоронця Укра�

їни — представлені авторські фотознімки дивовиж�

них пейзажів і епізодів з життя природи таврійських

степів. Експозиція працюватиме з 20 березня по 

30 березня, вхід вільний

Відповіді на сканворд 

Збі нєв Циб льсь ий б в визнаний лядачами я ращий польсь ий а тор всіх часів

Відвід вачі "У раїнсь о о тижня мистецтв" змож ть оцінити роботи ново о по оління майстрів
образотворчо о мистецтва

П А Л Л А Д І Н М У Х А

Е А П І К У Л І Р

Ч У Б О К А Ю Н К Е Р

Е Д І П А Р Е Н А Щ І

Р А Р О Г Е Б А К

С В И Н Е Ц Ь Т Р У Т

Ь Н І Р О С І Р И С

К У Т А Б С У Р Д К

Департамент містоб д вання
та архіте т ри 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:

Заст пни начальни а правління - начальни відділ з
питань ре лами та тимчасових спор д (МАФ) правління
ландшафтної архіте т ри, омпле сно о бла о строю.

Основні обов'яз и:

Форм вання єдиної політи и естетично о ви ляд об'є тів архіте т ри.
Здійснює ерівництво діяльністю правління, розподіляє обов'яз и між
працівни ами, очолює та онтролює їх робот .

Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді оловно о
спеціаліста не менше 3 ро ів, за фахом на ерівних посадах в інших
сферах не менше 5 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.

Головний спеціаліст відділ аналіз адастрової
інформації та розвит ГІС сл жби містоб дівно о адастр .

Основні обов'яз и:

Забезпечення онтролю стан адастрової інформації.

Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді провідно о
спеціаліста не менше 1 ро або за альний стаж роботи за фахом в
інших сферах е ономі и не менше 3 ро ів;

- вільне орист вання ПК;

- вільне володіння державною мовою.

Провідний спеціаліст відділ х дожньо о оформлення та
ландшафтної архіте т ри правління ландшафтної
архіте т ри, омпле сно о бла о строю.

Основні обов'яз и:

Забезпечення єдиної містоб дівної політи и при здійсненні
бла о строю та озеленення існ ючих об'є тів та ново о б дівництва.

Провідний спеціаліст відділ моніторин та розвит
інженерно-транспортної інфрастр т ри міста правління
інженерно-транспортної інфрастр т ри міста.

Основні обов'яз и:

Уза альнення та систематизація сіх арто рафічних матеріалів для
вирішення містоб дівних та земельних питань.

Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на
державній сл жбі на посадах спеціаліста І та II ате орії не менше
1 ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше
2 ро ів.

- вільне орист вання ПК;

- вільне володіння державною мовою. Конта тний телефон: 278-61-27

До менти на часть он рсі подаються до се тор з
адрових питань Департамент містоб д вання та архіте т ри
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації
о олошення в азеті за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати ,
32, аб. 208.

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

Печерсь ий районний с д м. Києва повідомляє про день, час та місце
с дово о засідання справі за позовом товариства з обмеженою відповідальністю
"Рамірент У раїна" до Кріца а І оря Дмитровича про стя нення забор ованості за
до овором оренди обладнання. № ОС17/02/10-10-Д від 17 люто о 2010 ро ,
я е призначено на 5 вітня 2013 ро о 9.00 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4,
аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)
У разі неяв и в с дове .засідання відповідача — Кріца а І ора Дмитровича,

останнє відоме місце проживання я о о: м. Київ, в л. Чи оріна, 16, в, 23, відповідно
до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та за йо о відс тності.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Мінтен о
Жанн Геор іївн цивільній справі за позовом Войт а Ед арда Васильовича до
Мінтен о Жанни Геор іївни про с нення переш од спіл ванні з дитиною та
визначення способів часті бать а вихованні дитини, роз ляд я ої відб деться
2 вітня 2013 ро о 12.00 в приміщенні Печерсь о о районно о с д м. Києва
за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або
неповідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої
відс тності на підставі наявних в справі до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

С ддя Бортниць а В.В.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Трінчер Леоніда Оле сандровича, 12.08.1955
р.н. с дове засідання я ості відповідача справі № 757/3377/13-ц за позовом Косташ Сер ія
Анатолійовича до Трінчер Леоніда Оле сандровича про стя нення рошових оштів, — я е
від ладено до 10.00 10 вітня 2013 ро і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб.
34, с ддя Пилаєва М.К.

Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.
Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або неповідомлення с д

про причини неяв и, справ б де роз лян то ваш відс тність на підставі наявних ній до азів.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд приміщення 4 поверх площею 51,00 в. м,
розташовано о в приміщенні ЗНЗ СШ №118 за адресою: м. Київ, в л. Т льчин-
сь а, 5 для надання посл в ал зі освіти з розрах н ом орендної плати в розмірі
1091,08 рн без рах вання ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2,

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефоном: 417-14-61.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Поля ова Дениса
Юрійовича, останнє місце переб вання я о о: м. Київ, в л. Приво зальна, 14, в. 18,
в с дове засідання, я е відб деться 09.04.2013 ро об 11.30 за адресою: м. Київ,
в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за
позовом Короїда Оле сандра Ми олайовича до Поля ова Дениса Юрійовича про
стя нення матеріальних збит ів. (С ддя Колесни О.М.)

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місце-
знаход-
ження

За альна
площа,
в.м

Цільове
ви орис-
тання

Ма симально
можливий

стро оренди

Розмір річ-
ної орендної
плати, рн

Приміт и

1

Ком нальне не омерційне підприємство
"Центр первинної меди о-санітарної допомо и

№ 4 Дніпровсь о о район м. Києва"
(м. Київ, в л. Сер ієн а, 23, тел. 553-70-77)

1 поверх
просп.
Га аріна
Юрія, 20

137,3

Розміщення
за лад
охорони
здоров'я

2 ро и 364 дні 1

Необхідно за-
безпечити про-
ведення бла о-
строю приле -
лої території

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

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

Спортивна гімнастика. Олег Верняєв — срібний
призер на брусах на етапі Кубка світу
У франц зь ом місті Ла-Рош-сюр-Йон завершився др ий етап

К б а світ зі спортивної імнасти и. У раїнець Оле Верняєв став
срібним призером вправах на бр сах з рез льтатом 15,433 бала,
проп стивши вперед тіль и японця Ріоха Като (15,500). Третім б в лі-
дер валіфі ації — рець ий спортсмен Васіліос Цола ідіс (15,166).
Зазначимо, що фінал на ожном снаряді відбиралися всьо о по 4
часни и, я і по азали ращі рез льтати в день валіфі ації. У зма ан-
нях та ож брали часть бронзові призери Олімпіади І ор Радивилів та
Оле сандр Воробйов, одна до фінал вони не потрапили. І ор Ради-
вилів б в шостим в опорном стриб і сьомим вправах на ільцях.
Оле сандр Воробйов — шостий на ільцях

Легка атлетика. Українські метальники здобули
дві медалі на Кубку Європи
На зимовом К б Європи з метань, що за інчився в іспансь ом

місті Кастельйон, наші спортсмени в індивід альном залі здоб ли
“срібло” та “бронз ”, інформ є офіційний сайт НОК. Чемпіон а Євро-
пи-2012 з метання списа Віра Ребри в останній спробі відправила
снаряд на 63.42 м, посівши др сходин в підс м ов прото олі. З
цим рез льтатом раїн а — др а світовом топ-листі. Перемо
свят вала росіян а Марія Аба мова — 69.34 (ре орд зма ань), а
третьою фініш вала нім еня Лінда Шталь — 61.97. Андрій Семенов
штовхн в ядро п’ятій і шостій спробі на 19.55, що й забезпечило йо-
м третю позицію. У цій дисципліні перше місце здоб в іспанець Боря
Вівас — 20.00, а “срібло” дісталося бол арин Геор ію Іванов —
19.68. У омандном залі наша чоловіча збірна (Андрій Семенов,
Оле сій Семенов, Дмитро Ми олайч та Ми ола Шама) посіла третє
місце — 4193 оч и, пост пившись Німеччині (4435) і Росії (4214). Жі-
ноча оманда (Віра Ребри , Наталія Семенова, Галина Облещ та
Ірина Климець) — четверта (3984). Відзначимо вдалий вист п нашої
молоді, на рах н я ої — п’ять медалей. Дівоча оманда ви рала К -
бо Європи (3840), а хлопці в омандній першості — треті (3980)

Стрибки у воду. Олена Федорова 
та Ганна Письменська були третіми 
на турнірі в Пекіні
На першом етапі Світової серії зі стриб ів вод , я ий сьо одні

розпочався в Пе іні, раїнсь і спортсмен и Олена Федорова та Ган-
на Письменсь а здоб ли бронзов медаль синхронних стриб ах з 3-
метрово о трампліна. Протя ом сіх п’яти спроб Олена й Ганна по-
стійно трималися трійці лідерів, не пост пившись своїм місцем на
п’єдесталі пошани і до завершення зма ань. У с мі раїн и набрали
300,90 балів. Свят вали перемо итаян и Ші Тінмао і В Мінся,
срібло дісталося Алісії Бла і Ребеці Джеллентрі з Вели обританії. А
ось вітчизняний чоловічий д ет Ілля Кваша з Оле сієм При оровим, я
і на Олімпійсь их і рах-2012, з пинилися за ро від поді м — чет-
верте місце

Температура +4°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +7°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +3°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 82 %

Прогноз погоди на 20 березня 2013 року

ОВНІВ захльост є ненаситне бажання розпочати нове життя,
сили приб вають, я азці, і їх слід спрямов вати в пра тичне
р сло. Революційних змін потреб ють не тіль и професійні справи,
але й за оренілі звич и, домашній стрій, особливості поб т . Ви-
рішення сімейних та осподарсь их проблем протя ом ро вима-
атиме від вас першочер ової ва и.
ТЕЛЬЦЯМ най ращими помічни ами стан ть близь і родичі,

давні офіційні партнери, шлюбні обранці. Ш айте з ними спільн
мов та інтереси і протя ом ро ваші стос н и спішно зміцніють.
Я що в союзі оса находить на амінь — не біда, терпіть, не роз-
л чайтеся, час працює на вас, з одом те ядро нічим не пор йн ва-
ти!
БЛИЗНЯТА, перед вами cтоїть досить земне завдання: зароб-

ляти роші ( с ваючи матеріальні проблеми), е ономно розподіля-
ти сили на тр довом фронті, аби збере ти здоров’я, і в той же час
с млінно ви он вати повся денні обов’яз и. Стабілізація сімейних
стос н ів та підтримання тепло о мі ро лімат в сл жбовом о-
ле тиві є невід’ємною лептою при в ладанні з силь.
РАКИ володіють ч довою адаптацією до обставин, діють вірно і

вчасно, швид о відновлюються від стресів, оточення їм всьом
допома ає. В ар’єрі розпочинається авральна пора, одна з ме-
тою безпе и та захист мин лих дося нень, не міняйте страте ію
д же різ о, звин вачення онсерватизмі не сприймайте близь о
до серця.
ЛЕВИ, події дня мотивовані армічно (це на ладає відбито на

весь рі ), пот жний темперамент прибор ати важ о, але треба за-
ради спішної реалізації раніше взятих на себе зобов’язань, на-
самперед стосовно родини, домашньо о бла о строю. С млінно
тя ніть то о воза і одночасно знайдіть відд шин для виплес не-
реалізованої енер ії.
ДІВИ, е стремальні сит ації, долання переш од є ч довим тоні-

ом, втім, сьо одні хочеться спо ою, д шевно о тепла, передбач -
ваності. Емоційна армонія вист пає домін ючим фа тором при
онта тах з оточенням. Вам в рай потрібні м дрі порадни и, іноді
б де досить навіть мовчазно о співч вання.
ТЕРЕЗИ, заб дьте про спо ій, день промайне в стресовій атмо-

сфері, де доведеться розриватися між роботою й сім’єю, профе-
сійними та шлюбними обов’яз ами. Я що маряться воро и, знай-
те: невбла анний д х онфлі тів слід постійно асити в собі, тоді до
війни справа не дійде, бо насправді, воюючи з имось... ви воюєте
з собою.
СКОРПІОНИ здатні протистояти б дь-я им тр днощам, проде-

монстр вавши взірець дос оналої системи, де ожен винти пра-
цює зла оджено і нія і ата лізми не спроможні йо о вивести з ла-
д : ні аврал на роботі, ні сенсація в соці мі. Проте є речі, до я их
ви не та байд жі. Це стан здоров’я (хід лі вання), процес ви о-
нання роботи, в я ій ви ровно заці авлені, допомо а близь им
людям, оханим.
СТРІЛЬЦІ з властивим природним азартом здатні ин тися

стрім олов нов ип ч діяльність, я а обіцяє шалений спіх і є
невичерпним джерелом натхнення. Але... цих щасливих змін є
зворотний бі . Зараз ви вчините м дро, я що не б дете ризи ва-
ти всім, що маєте. Перш ніж в лючитися нов сфер дій, подбай-
те про сім’ю, безпе і спо ій близь их, фінанси, бізнес.
КОЗОРОГИ, обставини дня оманливі та за рож ють нервовими

потрясіннями. Управляти сит ацією ви здатні лише в знайомих
мовах, де орієнтири заздале ідь прораховані. Спроба продемон-
стр вати сил і влад зопал за острить сит ацію. Я що дорожите
партнерсь ими взаєминами, ни айте е спериментів, необереж-
ний жест може ви ли ати виб х емоцій. Б дьте осподарем слова,
при б дь-я ом розвит подій збері айте витрим і проявляйте
отовність до діало .
ВОДОЛІЇ, тиша і спо ій нині мож ть раптово змінитися б рею і

штормом. Втім, вас два варіанти: відважно піти наз стріч змінам,
або перече ати їх надійном місці. Все залежить від то о, чи на-
лаштовані в даний момент на революційні ро и, або вважаєте за
раще залишитися в старом знайомом оточенні чи олишньом
стат сі. Це вдалий день для тих, хто мріє порвати з обридлим міс-
цем сл жби чи ненависними повся денними обов’яз ами, змінити
атмосфер в сім’ї, поліпшити здоров’я.
РИБИ, один бі вашо о існ вання потреб є стабілізації, інший

вима ає модернізації. Не помиліться, іна ше розхитаєте стіни сво-
о бла опол ччя і опинитеся в стані невизначеності. Ризи йте ли-
ше тоді, оли повністю впевнені міцності своїх базових позицій.
Надійною опорою стан ть вірність оханим, відданість дітям, стій-
а прихильність старим пере онанням

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 0  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

"Компаньйон" та "Донбас2" 
розіграють чемпіонський титул
Визначилися фіналісти плей�офф ПХЛ
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній хо ейній пер-
шості визначилися претен-
денти на "золото" чемпіо-
нат . Першим, хто виборов
право позма атися за чем-
піонсь ий тит л, став до-
нець ий “Донбас”, я ий
перемі півфіналі в трьох
матчах поспіль, тим самим
не залишивши шансів хар-
івсь ом “Динамо”. А ось
протистоянні між двома

столичними оле тивами
“Компаньйоном” та “Со о-
лом” вболівальни и стали
свід ами ма симальної
іль ості поєдин ів. У без-
омпромісній боротьбі
право взяти часть фіна-
лі здоб ли підопічні Оле -
сандра Се анда, я і за-
лючній п’ятій з стрічі пе-
ремо ли с перни а серії
б ллітів 2:1.

Інтрига у протистоянні між “Ком�

паньйоном” та “Соколом” за вихід у

фінал ПХЛ тривала аж до самого

кінця. У півфінальній серії до трьох

перемог столичні колективи пода�

рували усім прихильникам вітчиз�

няного хокею максимальну кіль�

кість матчів — 5. Варто зазначити,

що за підсумками зіграних поєдин�

ків “компаньйонівці” завжди вели у

серії, однак підопічним Олексанра

Годинюка щоразу вдавалося відігра�

тися у наступній зустрічі. Вирішаль�

ним стало заключне протистояння,

переможець якого визначився лише

у так званій “хокейній лотереї” —

буллітах.

Матч між двома київськими

командами розпочався досить спо�

кійно. Ніхто із суперників не хотів

ризикувати, адже на кону стояла

путівка у фінал і будь�яка помилка

могла значно знизити шанси на по�

дальшу боротьбу за "золото" чем�

піонату. Однак було помітно, що

гравці “Компаньйона” активно

прагнyли нав’язати супернику свою

гру. Натомість “Сокіл” нікуди не

поспішав, намагаючись створювати

небезпеку поблизу воріт суперника

у контратаках. Своєрідний спокій

на майданчику порушився у сере�

дині стартової двадцятихвилинки,

коли “соколята” були змушені гра�

ти у меншості. Хокеїсти “Компань�

йона” одразу ж пішли на штурм во�

ріт опонента, і якби не самовіддана

гра голкіпера “Сокола” Костянти�

на Симчука, якому подекуди допо�

магав каркас воріт, рахунок міг ста�

ти розгромним. Коли склади ко�

манд вирівнялися, вирівнялася й

сама гра на майданчику, тому ні�

чийний рахунок на кінець першого

періоду був закономірним.

У другій третині матчу нічого не

змінилося, і команди продовжили

діяти кожна у своїй манері. Здавало�

ся, що з нулями на табло хокеїсти

підуть на останню перерву. Однак за

дві хвилини до завершення періоду

сирена сповістила про взяття во�

ріт — відзначилися гравці “Сокола”.

Гол видався дещо курйозним, адже

нападник Дмитро Юшков намагав�

ся зробити передачу на “п’ятачок”

суперника, а вийшло, що шайба за�

летіла точно у ворота.

Заключний період пройшов у ду�

же напруженій боротьбі. Жодна з

команд не шкодувала власних сил і

кожен епізод догравався, як то ка�

жуть, до кінця. Ближче до середини

третьої двадцятихвилинки “Ком�

паньйон”, розуміючи, що відступа�

ти вже нікуди, спробував приско�

рити темп гри. І це майже одразу

дало результат. Гравці “Сокола” не

зуміли очистити "п’ятачок", і Павло

Борисенко проштовхнув шайбу у

ціль — 1:1. Гол надихнув “червоно�

синьо�білих”, але до кінця основ�

ного часу “Сокіл” відіграв безпо�

милково. В овертаймі “Компань�

йон” трохи переважав — гра майже

весь час проходила в зоні команди

Олександра Годинюка. Однак ні�

чийний рахунок залишився до кін�

ця екстра�тайму, переможець пови�

нен був визначитися у серії після�

матчевих буллітів, в якій фортуна

все�таки посміхнулася хокеїстам

“Компаньйона”. Перемогу своїй

команді приніс Віталій Гаврилюк.

Таким чином підопічні Олександра

Сеуканда у фіналі зіграють з чин�

ним чемпіоном країни “Донбасом�

2”, а “Сокіл” посперечається з хар�

ківським “Динамо” за бронзові на�

городи

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 20 березня

1602 — Голландсь а Ост-Ін-
дійсь а омпанія пропон є долі
на част ове володіння товарис-
твом. Це перші а ції в історії е о-
номі и
1639 — народився Іван Мазе-

па, етьман У раїни
1828 — народився Генрі Іб-

сен, норвезь ий драмат р
1873 — народився Сер ій Рах-

манінов, видатний російсь ий
омпозитор, піаніст і дири ент
1898 — Сан т-Петерб рзі

проведено перший хо ейний
матч
1915 — народився Святослав

Ріхтер, радянсь ий піаніст-вірт -
оз
1917 — раїнсь ий істори

Михайло Гр шевсь ий обраний
оловою Центральної Ради

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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