
Зсувонебезпечні ділянки Києва —
на постійному контролі
Шість столичних об’єктів отримали статус надзвичайної ситуації місцевого рівня

У Києві відзначили Міжнародний
день в’язнів фашистських таборів
Квіти до пам’ятників у Бабиному Яру поклали Олександр Попов та Галина Герега
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Щоро 11 вітня світова ро-
мадсь ість з ад є події, я і
відб валися в 1945 році, оли
в’язні онцтабор в Б хен-
вальді почали інтернаціональ-
не повстання проти ітлерів-
ців. В У раїні та ож відзнача-
ють цю дат , адже на нашій
території за ро и Др ої світо-
вої війни фашистсь ими за-
арбни ами б ло створено
150 онцтаборів, я их за и-
н ли тисячі людей. У Києві о-
ловні заходи традиційно від-
б ваються в Національном іс-
тори о-меморіальном запо-
відни “Бабин Яр”.

Учора, 11 квітня, в Ритуалі пам’яті та

покладанні вінків і квітів до Меморіалу

пам’яті загиблих у Бабиному Яру,

Пам’ятного знаку “Пам’ять заради май�

бутнього” та пам’ятника загиблим у ко�

лишньому концтаборі “Сирецький” взя�

ли участь голова КМДА Олександр По�

пов, заступник міського голови — секре�

тар Київради Галина Герега, заступник

голови КМДА Віктор Корж, активісти

ветеранських та громадських організа�

цій.

“Особиста трагедія кожного киянина

— в’язня фашистських концтаборів — це

трагедія всієї столиці, цілої країни та

людства. В жорстокі й криваві часи війни

наші співвітчизники, незважаючи на

тортури та фізичні муки, вірили в пере�

могу та звільнення народу. Наш обов’я�

зок — донести до наступних поколінь

українців вагомість тієї жертви, яку при�

ніс наш народ заради миру”,— наголосив

Олександр Попов.

На території Києва за часів німецької

окупації діяло два концентраційних та�

бори — Дарницький та Сирецький. Че�

рез Дарницький табір, призначений для

військовополонених червоноармійців,

пройшло до 300 тисяч людей, із них заги�

нуло понад 68 тисяч. У Сирецькому кон�

цтаборі, створеному для ув’язнених за рі�

шенням гестапо, кількість жертв переви�

щувала 30 тисяч осіб. В’язнів цього табо�

ру також використовували для розванта�

жування душогубок у Бабиному Яру.

“Бабин Яр — це символ страждань

мільйонів людей. Але разом із тим — це

пам’ятка прийдешнім поколінням. Наші

діти повинні знати про ті жахи, які були

за часів їхніх дідів та прадідів. Щоб ніко�

ли й ніде в світі цього більше не повтори�

лося”,— зазначила Галина Герега.

Звернувся до українців з нагоди Між�

народного дня визволення в’язнів фа�

шистських таборів і Президент Віктор

Янукович. Президент вважає за обо�

в’язок зберегти пам’ять про мільйони

безневинно загиблих у фашистських

концтаборах.

“З болем у серці згадуємо тих, хто наві�

ки залишився за колючим дротом гітле�

рівських концтаборів, низько вклоня�

ємося перед мужніми людьми, які напе�

рекір усім смертям зуміли вистояти в фа�

шистському полоні”,— зазначив Віктор

Янукович

20 столичних музеїв прийматимуть
туристів безплатно 
В Києві почне діяти місь а т ристична арт а Kyiv
City Card з 80-ма дис онтними пропозиціями
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Правила дорожнього руху змінено 
Їздити "по-новом " раїнсь і водії б д ть вже
з 15- о вітня
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Сузір’я Змієносця на мапі України 
“Хрещати ” дар є працівни ам ра етно- осмічної
ал зі осмічн арт
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У столичній підземці 
встановили систему 
проходу “Пільговик$1”
КП “Київсь ий метрополітен” встановило на

станціях “Сирець” і “Дніпро” е спериментальн
систем теле онтролю проход пасажирів піль о-
вих ате орій “Піль ови -1”, що дозволить не-
можливити спроби пасажирів пройти за ч жим
піль овим посвідченням та безпечити онтроле-
рів від х лі ансь их дій сторонніх осіб.
Та , для проход через т рні ет пасажир не-

обхідно в роз орн том ви ляді при ласти до -
мент, я ий дає право на без оштовний проїзд, до
с ла термінал пристрою. Зображення до мента
з’явиться на спеціально встановленом моніторі
в асі. Працівни аси ідентифі є до мент із па-
сажиром, я ий йо о пред’явив, та в разі відповід-
ності а тив є т рні ет. На терміналі пристрою за-
орається інди атор зелено о ольор , я ий до-
зволяє прохід на станцію.
У разі вини нення потреби, асир може спіл -

ватись із пасажиром за допомо ою пере оворно-
о пристрою.
Метрополітенівці та ож на олош ють, що сис-

тема “Піль ови -1” не передбачає архівації да-
них, тож при ладений до мент не с ан ється, не
фото раф ється і не збері ається в пам’яті в аза-
ної системи.
Наразі система переб ває в дослідній е спл -

атації. Фахівці метрополітен постійно спостері-
атим ть за роботою пристрою, аби в разі необ-
хідності дос оналити чи від ори вати технічні
параметри

Київрада введе 
мораторій на посипання 
Хрещатика сіллю
17 вітня 2013 ро на роз ляд деп татів Київ-

сь ої місь ої ради б де винесено рішення “Про
введення мораторію на посипання в лиці Хреща-
ти піщано-соляною с мішшю”.
Про необхідність заборони ви ористання піща-

но-соляної с міші неодноразово на олош вали
фахівці ом нально о об’єднання “Київзеленб д”
та на овці. Адже зимовий період вона не атив-
но впливає на розвито дерев. Сіль після танення
сні залишається л н ах рослин, том вміст
іонів хлор і натрію ґр нті, за рез льтатами ана-
лізів, підвищений 26 разів.
Гендире тор КО “Київзеленб д” Михайло Ца-

рен о впевнений, що ця заборона забезпечить
збереження аштанів на оловній в лиці столиці.
Прое т рішення передбачає 10-річний мораторій

ви ористання піщано-соляної с міші на Хрещати .
На адаємо, до інця вітня на оловній в лиці

столиці б д ть висаджені 289 аштанів “Бріотті”

Музей Пирогово 
привабить 
туристів знижками
Із середини травня Києві зап с ається прое т

Kyiv City Card. Пласти ова арт а надасть піль її
власни при відвід ванні 80 привабливих для т -
ристів місць столиці. У цьом спис опинився На-
ціональний м зей народної архіте т ри та поб т
У раїни “Пиро ово”.
Я стало відомо “Хрещати ”, при наявності Kyiv

City Card відвід вач отрим є одраз іль а при-
вабливих пропозицій. “Однозначно надаватиметь-
ся піль а на еле тромобілі, що проводять е с р-
сійні т ри м зеєм. Др а піль а стос ється атан-
ня на онях на території м зею. Харч вання о-
либі, р пові е с рсії — та ож б д ть зі зниж а-
ми. Наразі ми відпрацьов ємо питання зменшен-
ня вартості вхідно о вит а для власни ів т рис-
тичної арт и”,— розповів “Хрещати ” дире тор
Дмитро Зар ба. Величина знижо по и що не роз-
олош ється. Проте відомо, що вона приємно
здив є т ристів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У рез льтаті танення сні та
перенасичення ґр нтів водою
в столиці а тивіз валися об-
вали на схилах і па орбах, від
я их мож ть постраждати б -
дівлі та інженерні ом ні ації
міста. Про місця можливо о
обвал та шляхи їх запобі ан-
ню вчора оворили на засі-
данні постійної омісії з пи-
тань техно енно-е оло ічної
безпе и та надзвичайних си-
т ацій.

Як повідомив начальник Управління

з питань надзвичайних ситуацій Депар�

таменту міського благоустрою та збере�

ження природного середовища КМДА

Сергій Рюмшин, нині в Києві виявлено

120 місць, які потребують нагляду че�

рез можливі зсуви. З них за 28�ма здій�

снюється щоденний контроль, а на де�

яких уже ведуться відповідні роботи з

укріплення, зокрема, на вулиці Воз�

движенській, Боричевому узвозі та

інших. “У столиці є 10 точок, ситуацію

з якими потрібно визнати як надзви�

чайний стан й ужити заходів з ліквіда�

ції наслідків зсуву”,— сказав пан Рюм�

шин.

Моніторинг зсувонебезпечних місць

столиці постійно здійснює КП “Спе�

ціалізоване управління протизсувних

підземних робіт” (СУППР). Його ди�

ректор Микола Семенишин розповів,

що нині найбільш зсувонебезпечними

є кілька ділянок. Зокрема це схили біля

озера Глинка, Лисої та Фролівської гір,

ділянки на вул. Академіка Кащенка,

154, поблизу садиб №№ 22, 24, 26 на

вул. Адмірала Ушакова, 14, території

схилів Батиєвої гори та в Учбовому

пров. 7, схили Совської балки.

Члени комісії ухвалили рішення на�

дати статус “надзвичайна ситуація міс�

цевого рівня” шести об’єктам. На реш�

ті ж названих ділянок визнано наяв�

ність проблем, але стан їх не настільки

критичний.

Як зазначив “Хрещатику” в. о. пер�

шого заступника голови КМДА Анато�

лій Голубченко, на всіх ділянках, яким

присвоєно статус надзвичайної ситу�

ації, будуть негайно розгорнуті проти�

зсувні заходи: зведення підпірних стін і

затримуючих споруд, влаштування

дренажних систем, організація рельєфу

з улаштуванням стійкого профілю уко�

сів схилів, організація поверхневих

стоків тощо. Також буде вирішено пи�

тання відселення мешканців будинків,

яким може загрожувати руйнування.

“Виконання таких масштабних про�

тизсувних робіт вимагає значних кош�

тів. Саме тому ми прийняли рішення

підготувати звернення від КМДА до

уряду з проханням виділити додаткові

кошти на виконання необхідних захо�

дів”,— відзначив пан Голубченко.

Окрім цього, члени комісії обговори�

ли ситуацію, яка виникла на Бортниць�

кій станції аерації (БСА). Нагадаємо,

10 квітня близько 19.00 в Бориспіль�

ському районі біля Києва під час черго�

вого обходу мулових полів було виявле�

но промив тіла дамби діаметром до од�

ного метра, який стався в результаті на�

копичення талих вод.

Для локалізації аварії на насосній

станції надмулової води було запущено

насос для зниження рівня рідини в

приймальному резервуарі, щоб запобіг�

ти подальшому розширенню промиву.

Але кількість води перевищила продук�

тивність насосу, в результаті чого стався

вилив на 1,9 гектара прилеглої території.

З метою попередити подальше роз�

ширення прориву дамби, припинення

витоку води й локалізації події в межах

мулового поля було ухвалено рішення

залучити сили Державної служби над�

звичайних ситуацій, особовий склад

Збройних сил України, а також персо�

нал і техніку ПАТ “АК “Київводока�

нал” та КК “Київавтодор”.

Коментуючи ситуацію, голова

КМДА Олександр Попов наголосив,

що спрогнозувати аварію практично

було неможливо, адже ця територія не

експлуатується вже майже 10 років і ні�

хто не міг припустити, що “велика во�

да” зможе так розмити дамбу. “Опера�

тивне реагування дозволило локалізу�

вати ситуацію в стислі терміни. Основ�

ні роботи були виконані вже до ран�

ку”,— відзначив Олександр Попов.

Він запевнив, що ця аварія жодним

чином не вплине на якість питної води

в столиці й не матиме наслідків для

екології міста.

Також Олександр Попов подякував

усім службам, які брали участь у лікві�

дації нештатної ситуації
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Керівни и КМДА по лали віти до пам‘ятни ів Бабином Яр з на оди Міжнародно о дня в‘язнів фашистсь их таборів

Об’єкти, яким надали статус надзвичайної ситуації місцевого рівня:
схили біля озера Глин а поблиз пров. Філатова і б льв. Др жби народів

Печерсь ом р-ні;
ділян а на в л. А адемі а Кащен а, 154 (Мишоловсь а бал а) Голосіївсь о-

м р-ні, де подальший розвито зс вних процесів може спричинити р йн ван-
ня дорі , ом ні ацій, приватних б дівель та інших спор д;
ділян и поблиз садиб №№ 22, 24, 26 на в л. Адмірала Уша ова та біля са-

диби на в л. Квіт и-Основ’янен а, 14 (Мишоловсь а бал а) Голосіївсь ом р-
ні, де щорічні а тивізації зс в мож ть спричинити р йн вання територій садиб
та спор д;
територія схилів Батиєвої ори (на розі в л. Ло омотивної та Краснодонсь ої)

в Солом’янсь ом р-ні, де зс вний процес за рож є р йн ванню дорожньо о
полотна та місь их ом ні ацій;
ділян а Батиєвої ори на розі в л. Провідниць ої та Радісної, де є за роза

р йн вання житлових б дин ів;
територія поблиз садиби в Учбовом пров. 7, що Голосіївсь ом р-ні, де є

небезпе а р йн вання житлової заб дови, доро и та інженерних мереж.
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Гідрометцентр назвав можливі місця 
підтоплень у Києві
За рез льтатами моделювання, найвищий рівень води весняно о

водопілля синопти и про ноз ють на почат травня — перших п’ять
днів. Про це чора повідомив дире тор У раїнсь о о ідрометцентр
Ми ола К льбіда під час засідання омісії з питань техно енно-е оло-
ічної безпе и та надзвичайних сит ацій.
За розрах н ами Гідрометцентр , за рози затоплення промислових

об’є тів і житлових масивів немає. Водночас можливе затоплення при-
ватної заб дови в Корч ватом , примісь ій зоні Києва на приріч ових те-
риторіях, передбачається перелив води на о ремих ділян ах лівобереж-
ної дамби Бортничі-Вишень и (можливе затоплення її низь их частин).
Відб деться затоплення заплав, приле лих до сіл По реби, Хотянів а,
Троєщина, Гнідин, Вишень и, але вода не дійде до житлової заб дови.
Та ож, за словами пана К льбіди, очі ється част ове затоплення в

межах приватної заб дови на лівом березі Дніпра в районі Південно-
о мост , затоплення садово-дачної заб дови на обмежених ділян ах,
приле лих до Дніпра та йо о зато ,— Вос ресенсь их, Р санівсь их
садів, Осо ор ів та Позня ів

Якість питної води у Києві відповідає 
встановленим нормам
Я інформ є ПАТ “АК “Київводо анал”, станом на 11 вітня 2013 ро-
сі по азни и я ості питної води, що подається товариством цен-

тралізован мереж водопостачання, переб вають нормі.
С ттєвих змін іль існих та я існих по азни ах річо Дніпро та Дес-

на, я і ви ористов ють я джерела водопостачання, на сьо одні не
спостері ається. По азни и аналізів річ ової води в аз ють на те, що
місто стоїть на порозі павод ово о період , для я о о властиві підви-
щення алам тності річ ової води, ольоровості, о иснюваності, по-
ст пово о зменшення л жності.
Одна станом на сьо одні павод ова вода ще не надійшла до Дніп-

ра та Десни. За даними Гідрометцентр У раїни, пі водопілля на річ-
ці Прип’ять очі ється др ій де аді вітня, на Дніпрі — 24—25 віт-
ня, на Десні — на почат травня.
В очі ванні змін я ості річ ової води, спричинених щорічними яви-

щами павод ово о хара тер , на Дніпровсь ій та Деснянсь ій водо-
провідних станціях проведено низ заходів з під отов и до водопіл-
ля. Наразі онтроль рівня води ведеться в посиленом режимі, а на
с лади реа ентів завезено місячн норм оа лянт та фло лянт .
Крім то о, на випадо ритично о підняття рівня води в річці Дніпро

та неможливлення забор води з цьо о джерела б ло роз онсервова-
но плав ч насосн станцію “Роса-300”, призначен для пере ач вання
води з Десни на Дніпровсь водопровідн станцію, та проведено під-
отовчі роботи для її зап с в е спл атацію разі необхідності

Цифра дня

1 810 200 
гривень становила загальна сума субсидій, призначених столичним
сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово!комунальних
послуг у січні—лютому 2013 року 
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У березні попит на оренду елітної нерухомості 
у Києві знизився
Я стало відомо “Хрещати ”, протя ом мин ло о місяця обся ош-

тів, витрачених на оренд елітної нер хомості столиці (від 24 тис. рн
на місяць), с лав 1,26 млн рн, що на 10 % нижче по азни ів люто о.
Част а од, ладених в елітном се менті, с лала 7 % від сіх од

з оренди, що відб лися в березні. Причом замісь і б дин и с лали
20 % від сіх од оренди в елітном се менті. Е сперти відзначають
зменшення попит на особня и та зростання заці авленості б дин а-
ми отеджних містеч ах. Основним ар ментом та ої тенденції нази-
вають наявність вн трішньої інфрастр т ри та висо ий рівень безпе-
и (професіональна охорона та онтроль дост п на територію). Ліде-
ром попит в даном ціновом се менті традиційно є об хівсь ий на-
прям, зо рема Конча-Заспа.
Нежитлові приміщення с лали 45 % на рин елітної оренди. Всі об’є -

ти мають я існий офісний ремонт і необхідні ом ні ації. Здебільшо о
розташовані в Печерсь ом та центральній частині Голосіївсь о о район .
Част а вартир на рин оренди елітної нер хомості в березні с ла-

ла 34,6 %. У цю ате орію ввійшли омфортабельні апартаменти пло-
щею від 140 в. м із с часним ремонтом Печерсь ом , Шевчен ів-
сь ом та Оболонсь ом районах

Писанковий рай72013 запрошує
З 2 травня по 5 червня 2013 ро с вері перед Національним а а-

демічним драматичним театром імені Івана Фран а відб деться
ІІ Фестиваль писано .
Цьо о ро захід наб ває все раїнсь о о масштаб . До Києва б -

д ть передані писан и з різних областей У раїни. Учасни и дійства
матим ть змо представити свої роботи наст пних он рсах: “На-
родна писан а”, “Писан а від мера”, “Вели одня пас а” тощо. За аль-
ний призовий фонд он рсів становить 50 000 рн.
У рам ах фестивалю б д ть зафі совані нові ре орди У раїни: 100

тисяч писано в е спозиції с вер , де орований вітами та писан ами
віно , довжина я о о ся атиме 30 метрів та інші

Ярмарки для киян
За інформацією правління вн трішньої тор івлі та поб т , 12 та 13
вітня столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и.
Та , 12 вітня придбати різноманітні прод ти харч вання майже з сіх
ре іонів У раїни ияни змож ть за та ими адресами: Голосіївсь ом
районі — на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровсь ом — на в л.
Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; Пе-
черсь ом — на розі в лиць Первомайсь о о та Мечни ова, на б льва-
рі Др жби Народів, 8; Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; Свя-
тошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; Солом’янсь ом — на в л. Ко-
зиць о о; Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій,
1, в л. Я іра, 19, в л. Пі а, на розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
А 13 вітня можна прийти за адресами: Голосіївсь ом районі — на

в л. Маршала Конєва (в межах в лиць Вільямса та Ломоносова);
Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; Деснянсь ом — на в л. Лис ів-
сь ій (в межах в л. Милославсь ої та Рад нсь ої); Дніпровсь ом —
на в л. Б чми, 1-7; в Оболонсь ом — на в л. Майорова, 1-5; Печер-
сь ом — на в л. Івана К дрі (в межах в лиць Патриса Л м мби та Чи-
оріна); Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; Святошинсь о-
м — на в л. Семаш а, 21; Солом’янсь ом — на в л. Героїв Севас-
тополя, 42; Шевчен івсь ом — на в л. Подвойсь о о, 2-12

20 столичних музеїв 
прийматимуть туристів 
безплатно
У Києві почне діяти міська туристична картка Kyiv City Card 
Ірина ВАСИЛЕВСЬКА
“Хрещатик”

Сьо одні в сьом цивілі-
зованом світі поширена
пра ти а арто лояльно-
сті, я і надають с ттєв
зниж для остей міста.
Київ опрацював ращий
досвід т ристично розви-
нених держав та вже із се-
редини травня вип стить в
обі Kyiv City Card.

Пластикова картка надасть влас�

никам право на безкоштовне відві�

дування найвідоміших у Києві музе�

їв, безоплатні англомовні екскурсії

та інше. Загалом до переліку потра�

пило близько 80 вигідних пропози�

цій. “На сьогодні вже 20 музеїв міс�

та стали нашими партнерами й

прийматимуть відвідувачів за наяв�

ності Kyiv City Card безплатно.

Знижку від 10 % до 30 % при замов�

ленні номера нададуть 17 готелів та

хостесів. Дисконтні ціни на меню

запровадять 37 ресторанів та нічних

клубів. На пільгових умовах для

власників туристичної картки пра�

цюватимуть служба таксі та прокат

авто”,— розповів “Хрещатику” ке�

рівник проекту “City Card в Україні”

Ігор Гриус.

Підтримала перспективний про�

ект міська влада. “Враховуючи Єв�

ро�2012, минулого року зацікавле�

ність Києвом серед туристів істотно

зросла. Таким чином, наше місто

відвідали 2,8 мільйона іноземних

громадян. Цього року ми плануємо

зберегти такі ж високі позиції. Тому

серед інших заходів, які проведемо в

Києві протягом року, підтримуємо

проект Kyiv City Card. Ця ініціатива

дозволить збільшити туристичний

потік в столицю на 10—15 %, підви�

щить імідж міста та його впізнава�

ність”,— зазначила начальник

Управління туризму КМДА Тетяна

Слишик.

Картки випускатимуть у двох

номіналах: на 3 і 7 днів. Вартість

триденного дисконту коштуватиме

200 гривень, семиденного —

близько 400 гривень. “Після трав�

невих свят картки з’являться у

продажу. Придбати їх можна буде

через мережу Інтернет на сайті

проекту, в музейних кіосках, аеро�

портах, на залізничних вокзалах, в

сувенірних крамницях у готелях,

через мережу партнерів”,— заува�

жив Ігор Гриус.

У комплекті з карткою турист от�

римає буклет із переліком всіх

учасників програми та діапазоном

знижок, які вони надають. Очікує�

ться, що цей список постійно роз�

ширюватиметься, адже партнери

Kyiv City Card також зацікавлені в

участі у проекті. “Вхід у музей за

карткою для туриста дійсно буде

безкоштовним, проте ми отриму�

ватимемо за це певне фінансове

відшкодування від компанії�роз�

робника. Також туристична картка

допомагатиме нам у популяризації

музею. Тобто приваблює ще й рек�

ламна складова”,— розповіла

“Хрещатику” заступник генераль�

ного директора Музею історії м.

Києва Людмила Мороз.

За міжнародними правилами, піс�

ля запуску картки в Києві місто ста�

не членом Асоціації європейських

міст, де діють аналогічні програми.

Згодом компанія�ініціатор “Айлес

Сіті Кард” планує запустити такі

проекти в Одесі та Львові

Ветерани отримуватимуть
безкоштовні медикаменти
На розгляд Київради винесуть проект щодо забезпечення 
цієї категорії громадян ліками за рахунок бюджету
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Столична влада продовж є вживати
заходи, аби звести до мінім м ви-
трати малозабезпечених иян на лі-
арсь і засоби. Та , до 8 березня 64
иян и, я і цьо о дня стали мамами,
отримали без оштовні набори меди-
аментів. Надалі та пра ти пла-
н ють поширити на інші верстви на-
селення, зо рема — ветеранів, чор-
нобильців та пенсіонерів.

Для цього на розгляд Київради винесуть про�

ект, який передбачає забезпечення медикамента�

ми незахищені категорії громадян при стаціонар�

ному лікуванні. Передбачається, що він реалізо�

вуватиметься на базі Міської лікарняної каси

(МЛК).

Як зазначив директор стратегічного розвитку

МЛК Володимир Завгородній, запропонована

форма — це перший елемент соціального страху�

вання, який передбачає солідарну участь суспіль�

ства, влади та медичної спільноти. “Та ініціатива,

яка проголошена головою КМДА, — долучити до

цього процесу через лікарняну касу саме соціаль�

но незахищені верстви населення — є дуже вда�

лою. Адже ця категорія громадян найбільше

страждає через дорожнечу медикаментів”,— роз�

повів “Хрещатику” пан Завгородній.

На зустрічі з представниками ветеранських ор�

ганізацій очільник міськадміністрації Олександр

Попов повідомив, що наразі всі деталі ініціативи

обговорюються з медичною спільнотою та київ�

ськими фахівцями. “Це справді дуже широко�

масштабний та соціально важливий проект, ос�

кільки закладає основи страхової медицини. Він

передбачає, що, якщо при стаціонарному ліку�

ванні вам будуть потрібні медикаменти, діагно�

стика, ви одразу їх отримаєте. Не за власні кош�

ти, за це заплатить міський бюджет. Зараз ми до�

опрацьовуємо всі деталі, й найближчим часом

проект буде винесений на розгляд депутатів Ки�

ївради”, зазначив під час зібрання Олександр

Попов.

Наостанок голова КМДА відповів на низку за�

питань ветеранів, а також закликав цих поваж�

них людей показати приклад молодому поколін�

ню та, якщо дозволяє здоров’я, долучитися до за�

гальноміської толоки, яка відбудеться в місті вже

завтра.

Нагадаємо, раніше Олександр Попов заявляв,

що з 1 травня повний пакет медикаментів, які не�

обхідні для проведення пологів, отримуватимуть

породіллі столиці. Згодом до цього проекту долу�

чать ветеранів, чорнобильців, пенсіонерів та пра�

цівників бюджетної сфери. Він зазначив, що на ці

цілі з міського бюджету планують виділити

близько 100 млн грн — це кошти, які столиця

планує отримати з податку на прибуток підпри�

ємств

Столичні ветерани з ці авістю сприйняли повідомлення про рішення місь ої влади щодо необхідності їх
забезпечення лі ами за рах но бюджет

Вхід м зей за арт ою для т риста б де без оштовним

На розгляд Київради винесуть 
проект, який передбачає 

забезпечення медикаментами 
незахищені категорії громадян 

при стаціонарному лікуванні

Пластикова картка надасть власникам право 
на безкоштовне відвідування найвідоміших у Києві 

музеїв, безоплатні англомовні екскурсії та інше
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Тенденції

Ділові новини
Енергетики провели успішні
переговори з МВФ
Міністр енер ети и та в ільної

промисловості Ед ард Ставиць-
ий позитивно оцінює хід пере о-
ворів з Міжнародним валютним
фондом, зо рема, в се торі енер-
ети и. “Ми надали з 15 п н тів
про рам з ефе тивності, оптимі-
зації та зменшення видат ових
статей НАК “Нафто аз” частині
аз для населення, паливно-
енер етично о омпле с , тепло-
ом нальних тарифів. У нас ба а-
то роботи із заміщення”,— с азав
пан Ставиць ий. З йо о слів, місія
МВФ позитивно сприйняла про-
позиції раїнсь ої сторони. Вод-
ночас міністр запевнив, що під
час пере оворів не роз лядалося
питання про підвищення цін на
аз для населення, а та ож для
промисловості

Німецькі компанії 
зацікавлені в АН�124 
“Руслан”
Державне підприємство “Анто-

нов” заявляє про отовність ні-
мець их омпаній брати часть
можливій про рамі з поновлення

виробництва й модифі ації важ-
их транспортних літа ів АН-124
“Р слан”. “Ба ато німець их ом-
паній неодноразово висловлюва-
ли нам свої пропозиції зі співро-
бітництва в рам ах цієї про рами.
Вони отові б ти нашими партне-
рами навіть поділі ризи ів”,—
с азав віце-президент ДП “Анто-
нов” Оле сандр Ківа. За йо о
словами, німець і фахівці пропо-
н ють часть про рамі в частині
впровадження нових техноло ій,
постав и ново о обладнання й
систем. У свою чер , ДП “Анто-
нов” вважає за необхідне поно-
влення серійно о виробництва лі-
та ів АН-124 “Р слан” і йо о мо-
дифі ацій

Україна й Туреччина 
готують угоду про зону 
вільної торгівлі
До мент план ється підписати

до 2014 ро . Міністр е ономіч-
но о розвит й тор івлі І ор Пра-
солов певнений, що ода б де
сприяти диверсифі ованості
стр т ри тор івлі, а тивізації
всьо о спе тра ділової а тивно-
сті, запобі ати вини ненню б дь-

я их е ономічних або бюро ра-
тичних переш од відносинах
між раїнами.
Міне ономі и під реслює, що

зараз Т реччина фа тично є др -
им після Росії тор овельним
партнером У раїни в Чорномор-
сь ом басейні. За підс м ами
2012 ро , оборот тор івлі това-
рами й посл ами між У раїною й
Т реччиною збільшився на 8,3 %
і становив 6,150 млрд доларів,
що на 469,5 млн більше, ніж
2011 році. Станом на 1 січня 2013
ро в е ономі У раїни зал че-
но 189,4 млн доларів інвестицій з
Т реччини, що становило 0,3 %
від за ально о обся прямих іно-
земних інвестицій в раїнсь
е ономі , повідомляють “У раїн-
сь і новини”

Містобудівний кадастр 
створять до 2015 року

Міністр ре іонально о розвит-
, б дівництва й житлово- ом -

нально о осподарства Геннадій
Темни про ноз є завершення
створення Містоб дівно о а-
дастр до 2015 ро . Міністр за-
значив, що 60 % територій (об-

ластей, районів, міст обласно о
підпоряд вання) вже створили
необхідні відділи, я і розпочн ть
розроб адастр на своєм
рівні. На адаємо, вересні 2012
ро Київрада на сесії затверди-
ла місь цільов про рам
створення й провадження Міс-
тоб дівно о адастр Києва на
2013-2015 ро и. Перший етап
(2013-2014 рр.) поля ає в роз-
робці технічної бази, проведенні
інвентаризації даних для вне-
сення в адастр, розробці ін-
формаційної моделі адастр ,
зап с системи оброб и запи-
тів. Др ий етап (2015 рі ) —
введення Містоб дівно о бан
даних, введення рес рсів Місто-
б дівно о адастр , забезпечен-
ня ор анів влади й місцево о са-
мовряд вання містоб дівною ін-
формацією. Фінанс вання про-
рами передбачено на рівні
77,43 млн ривень із місь о о
бюджет

Українці мають заплатити
податок на нерухомість

Власни и нер хомо о майна,
я е підля ає оподат ванню, з

15 вітня почн ть отрим вати
повідомлення про с м нарахо-
вано о подат та платіжні ре -
візити. Про це йдеться в пові-
домленні Міндоходів. “Сплатити
нарахований подато потрібно
б де протя ом двох місяців з
момент отримання та о о пові-
домлення. Для цьо о ромадяни
мають змо с ористатися по-
сл ами бан івсь их станов
або поштових відділень, меш-
анці сільсь ої місцевості мо-
ж ть сплач вати подато через
аси сільсь их рад”,— повідо-
мили відомстві. В міністерстві
зазначили, що я що платни не
з оден із нарахованими пові-
домленні с мами, він повинен
зверн тися до подат ової для
звір и даних, але не пізніше, ніж
за два місяці після отримання
повідомлення. На адаємо, від-
повідно до Подат ово о оде -
с , вартири та житлові б дин-
и, площа я их не перевищ є
120 в. м та 250 в. м відповід-
но, не оподат ов ються. Пода-
то раїнці сплач ватим ть ли-
ше за ті метри, я і перевищ ють
зазначені вадрати. Одна та
піль застосов ють тіль и до

одно о з об’є тів житлової не-
р хомості, що є власності

У Києві розслідують 
шахрайство кадрових
агентств
Столичні правоохоронці почали

дос дове розслід вання 5-ти ри-
мінальних справ за фа том шах-
райства з бо посадових осіб ад-
рових а ентств. Про це повідомили
в прес-сл жбі про рат ри столи-
ці. Чиновни и адрових а ентств
під ви лядом надання посл з пи-
тань працевлашт вання та оренди
житла обд рювали довірливих ро-
мадян. Встановлено, що працівни-
и двох та их сл жб, здійснюючи
свою діяльність за адресою: в л.
Умансь а, 35 і Т полєва, 4/8, що в
Солом’янсь ом районі Києва, за
рошов вина ород обіцяли без-
робітним надати допомо в пош -
ах роботи та тимчасово о житла.
Отримавши від людей ошти, за-
лишали їх і без роботи, і без житла.
Наразі до правоохоронних ор анів
Солом’янсь о о район надійшло
5 повідомлень про шахрайсь і дії з
бо посадових осіб зазначених
а ентств

Сотні київських
проектів чекають
на інвестора
За кошти бізнесу вже в цьому 
році у місті запрацює система 
е�квитка та почнуть будувати
метро на Троєщину
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

На сьо одні в У раїні безліч питань, том числі в сфе-
рі ЖКГ, я і вирішити лише за бюджетні ошти немож-
ливо. Саме том в державі працюють над по либлен-
ням державно-приватно о партнерства та створенням
сприятливих мов для зал чення інвестицій. Низ а ініці-
атив за співпраці міста та бізнес вже б ла реалізована
в Києві. Наразі місті понад 400 ідей, я і че ають на
інвестора.

За словами заступника директора Департаменту економіки та інвестицій

Романа Качура, на сьогодні в цілому по країні і, зокрема, в Києві склалася

ситуація, коли виключно за бюджетні кошти фінансувати, утримувати та

надавати якісні послуги у всіх сферах міста неможливо.

Саме тому в Стратегії Києва до 2025 року ключову роль у забезпеченні та

розвитку життєдіяльності столиці надають саме приватному капіталу.

Так, сьогодні база інвестиційних проектів міста складає більше, ніж 3 ти'

сячі пропозицій на загальну суму понад 140 млрд грн. “У нас немає ілюзій,

ми розуміємо, що більшість з цих проектів недостатньо пропрацьовані, це

лише ідеї. У відпрацьованому вигляді у нас приблизно 400 пропозицій, які

є комерційно привабливими і фактично по ним можуть бути заключені до'

говори”,— зазначив Роман Качур.

Посадовець додав, що договори по 140 таких проектах уже підписані. Де'

які з цих ідей реалізували в минулому році, а низка буде впроваджена в по'

точному.

Серед цьогорічних проектів — впровадження системи електронного

квитка в громадському транспорті. Як зазначив пан Качур, вже проведений

конкурс та визначена приватна структура, яка фінансуватиме проект. Тож

до кінця року в метро, автобусах та тролейбусах столиці буде запроваджена

система електронного збору коштів за проїзд.

“Окрім того, ми залучаємо інвесторів для облаштування підземних пере'

ходів, зокрема при будівництві розв’язок у місті. Один з останніх прикладів

такого співробітництва — реконструкція Поштової площі, де підземний

простір облаштовуватимуть за приватні кошти”,— зазначив він.

На умовах державно'приватного партнерства реалізовуватимуть і страте'

гічні для міста проекти. Серед них варто відзначити будівництво ІТ'парку

“Kyiv City” у Святошинському районі міста та прокладання четвертої гілки

метрополітену на Троєщину. Роман Качур повідомив, що наразі розгляда'

ються чотири схеми можливого фінансування проекту будівництва підзем'

ки. Посадовець сподівається, що найближчим часом у цьому питанні буде

поставлена крапка і місто зможе розпочати процес з залучення до будівниц'

тва приватної компанії.

“Ми зацікавлені в нових партнерах, в нових ідеях, у створенні таких про'

ектів, які будуть вигідні і для приватного капіталу, і для міста. Столиця від'

крита для співпраці” — наголосив пан Качур.

Нагадаємо, на необхідності залучення інвестицій, в тому числі інозем'

них, для впровадження важливих для міста проектів неодноразово наголо'

шував голова КМДА Олександр Попов. Зокрема в березні минулого року в

Києві відбувся перший інвестиційний форум, на якому місто представило

потенційним партнерам пакет інвестиційних пропозицій на суму 15 млрд

доларів
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Правила дорожнього 
руху змінено
Їздити "по�новому" українські водії будуть вже з 15�го квітня
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Від наст пно о понеділ а
набирають чинності нові
Правила дорожньо о р х .
Нововведені прав и е с-
перти називають незначни-
ми, але перечитати їх во-
діям все ж та и радять.
Основні — це визначення
пріоритетності зна ів над
дорожньою розміт ою та
вимо а їздити з вім нени-
ми фарами з жовтня до
травня. Та ож ДАІ на ад є,
що термін дії радянсь их
водійсь их прав заверш є-
ться наст пно о ро .

Дорожні знаки важливіші 
за розмітку

Від 15 квітня набирають чинності

зміни до Правил дорожнього руху, що

прописані постановою Кабінету Мі'

ністрів № 111 від 11 лютого 2013 року.

В першу чергу вони стосуються за'

стосування технічних засобів регулю'

вання дорожнього руху, впроваджен'

ня європейських зразків дорожніх

знаків і дорожньої розмітки. “Згідно з

новими правилами, дорожні знаки

мають перевагу над дорожньою роз'

міткою. Також для зменшення ризи'

ку виникнення ДТП на заміських до'

рогах Правила дорожнього руху до'

повнені новою вимогою — в період з

1 жовтня по 1 травня власники транс'

портних засобів зобов’язані рухатися

за межами населеного пункту в світ'

лий час доби з увімкненими денними

ходовими вогнями або ближнім світ'

лом фар”,— повідомили “Хрещати'

ку” в столичній Державтоінспекції.

Для порівняння, за старими правила'

ми потрібно було вмикати фари в

темний час доби та в умовах недо'

статньої видимості, наприклад, при

негоді.

Штраф за це порушення складає

340'425 грн. Після введення новацій

у дію в ДАІ обіцяють перших право'

порушників не штрафувати, а попе'

реджувати. Однак надалі заходи ста'

нуть суворішими.

Крім того, новими ПДР передба'

чено посилення вимог до проїзду

повз транспортні засоби з розпізна'

вальним знаком “Діти”. “Водії, які

рухаються суміжною смугою, повин'

ні зменшити швидкість, а в разі по'

треби — зупинитися для запобігання

наїзду на дітей, що виходять з автобу'

са”,— пояснюють у ДАІ м. Києва.

У змінах до Правил дорожнього

руху серед решти передбачено вве'

дення нових термінів, зокрема —

“маневрування”, “острівець безпе'

ки”, “денні ходові вогні”, “газон”,

“удосконалене покриття”.

Також у постанові прописано, що

дорожні знаки мають відповідати

вимогам національного стандарту й

розміщуватися таким чином, щоб їх

було добре видно учасникам дорож'

нього руху в будь'який час доби. Що

стосується дорожньої розмітки, то

на ділянках доріг, на яких є трудно'

щі з видимістю (сніг, бруд, тощо),

або вона не може бути відновленою,

встановлюються відповідні за зміс'

том дорожні знаки. Окрім цього,

відтепер синім кольором позначати'

муться майданчики для паркування,

відведені на проїзній частині. Лінії

тимчасової розмітки будуть пома'

ранчевого кольору.

У Правилах з’явився і новий

пункт, яким передбачено, що на

проїжджій частині забороняється

встановлення предметів, які пере'

шкоджають проїзду або паркуванню

транспортних засобів. Однак у цьо'

му правилі виписали й винятки:

оформлення дорожньо'транспорт'

ної пригоди; виконання дорожніх

робіт або робіт з прибирання ділян'

ки, інші обмеження руху транспорт'

них засобів і пішоходів у випадках,

передбачених законодавством.

Серед новинок також серія до'

рожніх знаків, які переважно мають

інформаційно'вказівний характер,

зокрема, до попереджувальних до'

дали один знак — “Кінець дороги з

удосконаленим покриттям”.

За словами фахівців, фактично но'

ві правила мало впливають на обсяги

відповідальності чи прав українських

водіїв. “Це більше косметичні зміни,

які в глобальних масштабах помітни'

ми не будуть. Запровадження нових

понять, як'от: “безпечний острі'

вець” чи нових дорожніх знаків на'

ближають наше законодавство до єв'

ропейських вимог. Єдиний обов’я'

зок, що з’являється у водіїв — це їз'

дити певний період упродовж року з

увімкненими фарами. Але відпові'

дальні водії й до цього вмикали світ'

ло під час туману чи мряки. Думаю, з

цим проблем не буде”,— прокомен'

тував “Хрещатику” юрист ГО “Пра'

во руху” Костянтин Воловик.

Він додав, що чітко прописаний

пріоритет дорожніх знаків над до'

рожньою розміткою може спрости'

ти деяке вирішення спорів між воді'

ями та інспекторами ДАІ. “В моїй

практиці траплялося, що на дорозі

позначено одне, а знак говорить про

інше. Тому виникало поле для дис'

кусій — водій міг керуватися розміт'

кою, а штрафували його за ігнору'

вання дорожнього знаку. Тепер все

чітко прописано, це є позитивною

зміною”,— упевнений юрист.

Термін придатності 
водійських посвідчень СРСР
спливає

У Державтоінспекції нагадують

українським водіям, що термін дії

прав “радянського” зразка завер'

шується 1'го січня 2014 року. Для

заміни водійських документів їх

власникам необхідно надати в реєс'

траційно'екзаменаційні підрозділи

ДАІ набір необхідних документів:

паспорт або документ, що його за'

мінює; дві кольорові фотографії,

екзаменаційну картку водія; медич'

ну довідку встановленого зразка

про придатність до керування

транспортним засобом відповідної

категорії; квитанції про сплату

коштів за бланкову продукцію та

послуги Державтоінспекції. В ДАІ

підкреслили, що у власників водій'

ських посвідчень зразка СРСР є

майже рік, щоб спокійно, без ажі'

отажу оформити нові документи.

Заміна водійських прав радянського

зразка обійдеться водіям приблизно

у 358 грн.

Власне, пластикові документи

коштують 198 грн, медична довід'

ка — в межах 160 грн. Доплатити до'

ведеться за фотозйомку тим, хто в

даний момент не має світлин по'

трібного формату 3,5 на 4,5 см.

У Федерації захисту прав водіїв

наголошують, що радянські пос'

відчення не відповідають Конвенції

ООН “Про дорожній рух” 1968 року.

За кордоном документи неіснуючої

країни не визнають. А нові — дозво'

лять їздити власним транспортом до

інших країн і мати такі самі права,

як і тамтешні водії

Траплялося, що на дорозі позначено одне, а знак
говорить про інше. Тому виникало поле для дискусій –
водій міг керуватися розміткою, а штрафували його за

ігнорування дорожнього знаку. Тепер все чітко
прописано, й це є позитивною зміною

Оле сандр ЧУПРИНА,
водійсь ий стаж 30 ро ів:

“Я й раніше їздив з ві-
м неними фарами весною
та восени, а тепер та б -
д ть робити всі. Це нор-
мальна пра ти а, Фран-
ції, напри лад, теж існ є
та а норма. Д маю, що
вім нені фари зменш -
ють аварійність, водій по-
стійно залишається важ-

ний на дорозі, бо бачить світло позад й поперед .
Та е правило збільшить витрати водіїв на лампи, б -
де з орати більше пально о”.

Володимир ВАСИЛЕВСЬКИЙ,
водійсь ий стаж 35 ро ів:
“Я план ю встановити нові опції, щоб автоматично

при заведенні авто вми алося ближнє світло. Не хоч ,
аби мене зайвий раз з пиняли на дорозі. Та техно-

ло ію вже давно в Європі
ви ористов ють. Дове-
деться трохи витратитися
на лампах — одна шт а
ошт є десь 70 рн, тепер
їх доведеться частіше змі-
нювати. Але вже раще за-
платити за це, ніж штраф”.

Андрій ТОРОПЧІЙ,
водійсь ий стаж 12 ро ів:

“Правила дорожньо о
р х змінилися? — Вперше
ч ю... Але нові правила ви-
он вати б д , на те вони й
правила... А оли вони по-
чинають діяти, з понеділ-
а? О, то вже сьо одні п-
лю правила дорожньо о
р х зі змінами й обов’яз-
ово вивч ”.

Управління ДАІ в м. Києві
Адреса: в л. Б. Хмельниць о о, 54
Тел.: 278-45-22, 278-49-34
E-mail: udai@udai. kiev. ua

Районні відділи ДАІ м. Києва:
Відділ ДАІ Голосіївсь о о район
в л. Забіли, 3, тел. 258-86-14
Відділ ДАІ Дарниць о о район
в л. Тростянець а, 58-А,
тел. 562-80-95
Відділ ДАІ Деснянсь о о район
в л. Драйзера, 2-В, тел. 546-58-22
Відділ ДАІ Дніпровсь о о район
в л. Кра івсь а, 24, тел. 292-01-10,
в л. Лобачевс о о, 23-а,
тел. 574-18-13
Відділ ДАІ Оболонсь о о район
в л. Ро осовсь о о, 10-А,
тел. 432-67-81
Відділ ДАІ Печерсь о о район
Війсь овий проїзд, 8, тел. 286-28-71
Відділ ДАІ Подільсь о о район
в л. Т полєва, 19, тел. 427-03-89
Відділ ДАІ Святошинсь о о район
в л. Львівсь а, 80, тел. 424-13-89
Відділ ДАІ Солом’янсь о о район
в л. Народно о Ополчення, 10/12,
тел.249-04-29,
в л. Знаменсь а, 43, тел. 497-00-39
Відділ ДАІ Шевчен івсь о о район
в л. Оле івсь а, 32, тел. 417-41-16,
в л. Старово зальна, 12
тел. 482-38-10

ОПИТУВАННЯ
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ЗЕМЛЯ І НЕБО
Хрещатик 12 квітня 2013 року

Оксана РАЙЧИНЕЦЬ
“Хрещатик”

Сьо одні минає 52 ро и,
я Юрій Га арін здійснив
перший світі політ на
осмічном ораблі “Вос-
то ”, що стало почат ом
осмічної ери для всьо о
людства. Й хоча за більш
ніж півстоліття в освоєнні
осмічно о простор мало
що змінилося — людина
поб вала тіль и на най-
ближчом с п тни нашої
планети Місяці — ми не
втрачаємо мрій щодо за-
воювання осмос , а де-
хто вже від слів перейшов
до справ.

З нагоди свята “Хрещатик” діз�

навався, як стати космонавтом

України, космічним туристом чи

колоністом та скільки грошей на це

потрібно; які українські міста —

"найкосмічніші", та скільки космо�

навтів підкорили навколоземний

простір. У процесі підготовки мате�

ріалу ми також з’ясували, хто і що

стоїть за успіхами нашого ракето�

будування.

Україна космічна

Україна — визнана в світі косміч�

на держава, що входить до п’ятірки

провідних країн на ринку косміч�

них послуг і технологій. До ракет�

но�космічної галузі нашої держави

належать 40 підприємств. Провід�

ним центром серед них є всесвітньо

відоме конструкторське бюро “Пів�

денне” та виробниче об’єднання

“Південний машинобудівний за�

вод” у Дніпропетровську.

Леонід Каденюк став першим

космонавтом незалежної України.

Серед космонавтів СРСР більше

третини — українці. А українське

Космічне агентство — єдине при�

буткове в світі. Наш колега по

журналістському цеху стане пер�

шим космічним туристом, і є ціл�

ком імовірним, що інший наш

співвітчизник, також журналіст,

стане одним із перших колоністів

на Марсі.

Та, врешті�решт, якби 106 років

тому в Житомирі не народився Сер�

гій Павлович Корольов, то хто знає,

яким би було людство XXI сторіччя.

Саме він запустив “космічну еру”

на Землі, заклавши підвалини для

першого успішного польоту Юрія

Гагаріна.

Відтоді, за більш ніж півстолітню

історію розвитку космонавтики,

найбільші космічні держави —

колишній СРСР, США, Росія,

країни ЄС, Японія, Китай — та інші

держави світу підготували всього

873 професійних космонавтів (при�

близно 16 чоловік на рік). З них 531

побував у космосі.

Серед космічних “важковаговиків”

на першому місці Сполучені Штати

Америки — в космос полетіли 335 їх�

ніх громадян, на другому — колишній

СРСР (70), третє місце — у Росії (44),

далі слідують Євросоюз (40), Японія

(9), Китай (8) і Канада (8).

Звісно, дехто може сказати, що

Україна за 22 роки незалежності ма�

ла би спромогтися відправити в

космос не тільки Леоніда Каденю�

ка, який став першим і поки що

єдиним її космонавтом. Та якщо

порахувати всіх космонавтів, які

народилися в колишній УРСР, то

ми ще можемо посперечатися, хто

веде перед у польотах на орбіту.

Адже з усіх 70�ти космонавтів

СРСР 21 — родом з України. Серед

них не можна не згадати двічі Геро�

їв Радянського Союзу: Георгія Бере	
гового, Леоніда Кизима, Володимира
Ляхова, Павла Поповича; Героїв

Радянського Союзу: Анатолія Арце	
барського, Георгія Добровольського,
Георгія Шоніна та інших.

До слова, серед закордонних

космонавтів теж чимало етнічних

українців, навіть три жінки�космо�

навтки — Роберта Лінн Бондар з

Канади, Джудіт Рєзнік з Огайо

(трагічно загинула під час старту

“Челенджера” в 1986 році), на

честь якої названо кратер на зворо�

тному боці Місяця, та добре знана

в Україні Гайді	Марія Стефани	
шин	Пайпер.

Чого вартий першокласний
менеджмент

Україна має унікальну ракетно�

космічну інфраструктуру, що зали�

шилася нам у спадок від колишньої

Країни Рад, яка дає можливість за

відсутності власних пілотованих

космічних кораблів, космодромів та

баз для підготовки фахових космо�

навтів заробляти більше, ніж отри�

мувати з бюджету на розвиток ра�

кетно�космічної галузі.

Так, якщо в минулому році на ви�

конання державної космічної про�

грами з держбюджету було виділено

112 млн грн, то галузеві підприєм�

ства виробили й реалізували про�

дукції на суму майже 4,3 млрд грн

При цьому 2,5 млрд грн або 62 % від

реалізації, складає експорт (три

чверті — це ракетно�космічна тех�

ніка). Цього року на космічну про�

граму виділено менше коштів —

98,6 млн грн.

Серед важливих здобутків мину�

лого року — 3 пуски ракет�носіїв

українського виробництва, які ви�

вели на орбіту три космічних апара�

ти, виготовлення шести ракет�носі�

їв “Зеніт”, в тому числі для проектів

“Морський старт” (4 РН), “Назем�

ний старт” (1 РН) та Роскосмосу (1

РН). Окрім цього, в рамках реаліза�

ції спільного зі США проекту “Ан�

тарес” (“Таурус�2”) виготовлено та

направлено до Центру космічних

польотів  NASA на острові Воллопс

(штат Вірджинія, США) чотири

комплекти першого ступеня. У

рамках проекту з Європейським

космічним агентством (ЄКА) виго�

товлено та направлено на космо�

дром Куру у Французькій Гвіані два

маршових двигуни четвертого сту�

пеня для нової європейської ракети

“Вега”, перший пуск якої відбувся

13 лютого 2012 року. Також вітчиз�

няні підприємства космічної галузі

виготовляють і постачають до РФ

прилади та комплектуючі для забез�

печення пусків російських ракет�

носіїв “Союз” (9 комплектів) та

“Протон” (8 комплектів).

Також на реалізацію українсько�

бразильського проекту Україна ви�

готовляє ракету�носій “Циклон�4”

та найважливіші об’єкти наземної

інфраструктури. Крім того, у пус�

ковому центрі Алкантара триває

будівництво головних споруд

стартового та технічного комплек�

сів.

“Унікальність нашої галузі в тому,

що ми заробляємо більше, ніж от�

римуємо на витрати. До речі, наше

агентство — єдине серед подібних

агентств у світі є прибутковим”,—

зазначив у коментарі “Хрещатику”

з нагоди свята радник голови Дер�

жавного космічного агентства

України (ДКА) Едуард Кузнєцов.

За його словами, цьогоріч Укра�

їна продовжить співробітництво з

ЄКА щодо реалізації проекту “Ве�

га”. Також триватиме співпраця

ДКА з Іспанським космічним

агентством у рамках проекту

“Твіннінг”, який передбачає при�

скорення українсько�європей�

ського співробітництва в косміч�

ній галузі. ДКА бере участь й у ви�

готовленні для РФ систем управ�

ління для ракет�носіїв “Союз”,

“Протон”. Цікавим є проект

“Дніпро”, під час реалізації якого

ракети стратегічного призначення

використовуються у мирних цілях

(для виведення супутників на нав�

колоземну орбіту).

Якщо сильно захотіти —
можна в космос полетіти

Підготувати космонавта до по�

льоту в космос не так легко, як

може здатися на перший погляд.

Для цього потрібно мати власні

пілотовані космічні кораблі, що

“борознитимуть простори Всесві�

ту”. “Космонавт повинен вивчити

той корабель, на якому він поле�

тить. Тому Україна не займається

підготовкою космонавтів. Ми

тільки рекомендуємо спеціалістів

для польотів”,— зауважує пан

Кузнєцов.

Стати наступними космонавтами

України можуть першокласні вузь�

копрофільні фахівці з тих напрям�

ків, що затребувані під час роботи в

космосі. Це можуть бути вчені, вій�

ськові та інші.

Питання про участь у космічних

польотах вирішуються на найвищо�

му рівні. “Ми оголошуємо конкурс

для відбору претендентів для кос�

мічного польоту. Як, наприклад, у

випадку з Леонідом Каденюком.

Тоді на конкурс відгукнулося 28

осіб. З них ми вибрали чотирьох.

Коли рішення про політ було узго�

джено між президентами України

Леонідом Кучмою і США Біллом

Клінтоном, ми наполягли на тому,

щоб підготовку в Америці проходи�

ли двоє претендентів — Леонід Ка�

денюк і Ярослав Пустовий (на ви�

падок, якщо один із космонавтів не

зможе в останню хвилину полеті�

ти). Тож першим космонавтом ціл�

ком міг стати й Пустовий”,— жар�

тує Едуард Іванович.

За його словами, наразі Україна

не прийняла остаточного рішення

щодо відправки в космос другого

космонавта. Адже його підготовка

та спорядження, приміром, на пів�

року роботи на Міжнародній кос�

мічній станції обійдеться країні у

150 млн дол., а це, зауважте, бюджет

ДКА на 2013 рік.

До речі, працювати в ракетно�

космічній галузі України не лише

престижно, а й прибутково. Серед�

ня зарплатня тут в цьому році скла�

дає понад 3300 грн — більше, ніж в

цілому по країні.

Можливо, в майбутньому ми до�

сягнемо розвитку, коли й у нашому

“домі” буде свій Байконур чи мис

Канаверал і власний загін космона�

втів. А поки...

Ти де? — А я у космосі...

Якщо ви не маєте амбіцій стати

другим чи третім космонавтом

України, можете просто збирати

гроші та вирушати в космічну ман�

дрівку як турист. Адже космічний

туризм — це вже не мрія, а цілкови�

та реальність.

Першим приватним космічним

туристом у 2001 році став америка�

нець Денніс Тіто, який за 9 днів у

космосі на МСК заплатив 20 млн

дол. У таку ж суму обійшлося кос�

мічне ралі бізнесмену з ЮАР Марку

Шаттлворту, щоправда, він пробув

на орбіті 11 днів.

Цього року стартує перший кос�

мічний політ туристів за приватною

програмою компанії Virgin Galactic,

що входить до групи Virgin Group

Річарда Бренсона — першої компа�

нії, яка сконструювала власні кос�

мічні літаки SpaceShipOne та

SpaceShipTwo, що стартуватимуть з

космодрому “Мохаве” (одноймен�

на пустеля в Каліфорнії).

Найближчим часом космодром

“Америка” і штаб�квартира Virgin

Galactic будуть побудовані в Нью�

Мексико. Крім того, компанія шу�

катиме шляхів для будівництва кос�

модромів по всій планеті. Завдяки

цьому кожна людина найближчим

часом зможе здійснити приватну

подорож у космос. Планується, що

спочатку польоти будуть проходити

щотижня, а потім літати в космос

будуть щодня, а то й по два рази на

день.

Вже зараз забронювати квиток

для польоту можна за допомогою

акредитованих Космічних агентств

по всьому світові. До речі, добра но�

вина для українців — таке агентство

діє й в Україні за адресою: Київ, Ан�

дріївський узвіз, 11 (Володимир

П’ятницький, тел. 067 683 57 70,

vladimir@vintage.ua).

Тож збирайте гроші, і гайда — на

підкорення Всесвіту! Нагадаємо,

що продаж квитків для польоту в

космос розпочався в середині 2005

року. Ціна квитка починається з

$ 200 тис. Для резервування квитка

визначили три рівні: 

1) Засновники — це перші сто

осіб. Депозит — повна ціна квитка

— $ 200 тис. На жаль, ці квитки вже

викуплені, тому резервування за�

крито. 

2) Першопрохідці — пасажири,

які полетять у космос протягом

першого року дії проекту Virgin

Galactic. Вони увійдуть до тисячі

перших космічних мандрівників.

Депозит складає від $ 100 тис. до

$ 175 тис. 

3) Навігатори — учасники, які

подали заявки на політ одразу піс�

ля першопрохідців. Депозит для

цієї групи людей — $ 20 тис. До

речі, журналіст з Дніпропетров�

ська Борис Філатов уже купив со�

бі білет у космос і наразі чекає на

політ.

Окрім цього, через 5 років аме�

риканська компанія Space

Adventures, яка займається органі�

зацією польотів туристів на росій�

ських космічних кораблях, планує

здійснити перший політ космічно�

го туриста навколо Місяця. Компа�

нія вже продала перше з двох місць

на “місячний” рейс, вартість яких

сягає 150 млн дол.

Щоб Марс став другою 
домівкою

А ось тим, хто з дитинства мріяв

полетіти на Марс, треба бути здоро�

вим, у доброму гуморі та мати деякі

акторські здібності. Адже перших

24�х астронавтів для відправки коло�

нії на Марс обиратимуть глядачі без�

прецедентного загальноземного ре�

аліті�шоу Mars One (http://mars�one.

com/en).

До речі, відбір на шоу вже почав�

ся. Стати учасником програми мо�

же кожен охочий. Мінімальний вік

для подачі заявки — 18 років, мак�

симальний — 65; зріст не більше 190

см, необхідне знання англійської

мови та відмінне здоров’я. Подати

заявку можуть громадяни будь�яких

країн.

Уже відоме ім’я першого учасни�

ка від України. Ним став спецкор

“Комсомольської правди в Україні”

Олександр Федченко. 

Наразі автори ідеї польоту на

Марс — нобелівський лауреат Же�

рар Хоофт та автор реаліті�шоу

“Великий брат” — з оптимізмом

звітують, що переговори з поста�

чання обладнання на Марс на ста�

дії завершення, майже готові крес�

лення бази поселенців та договір

на поставку ракетного модуля. Як�

що все піде за планом, то вже у

2018 році перші модулі з марсохо�

дами на борту вийдуть у космос і

почнуть пошук ділянки для розмі�

щення колонії. А в 2020 році перша

команда з чотирьох осіб (двоє

хлопців та двоє дівчат) полетить на

Марс. Їхні кандидатури будуть об�

рані за результатами телевізійного

голосування.

Проект цілком приватний, його

не підтримало NASA, військові чи�

то уряди будь�якої з країн. Оскільки

добровольці отримають квитки ли�

ше в один бік, то Помаранчева пла�

нета, названа на честь давньорим�

ського бога війни, стане для них

другою батьківщиною.

Фахівці досить скептично став�

ляться до цієї ідеї, кажуть, що то,

скоріше, глобальне шоу, ніж реаль�

на можливість відвідати Марс.

Однак за стільки років може бага�

то чого змінитися. Принаймні під

егідою ЄКА вже діє наукова програ�

ма “Марс�500”: 6 астронавтів з різ�

них країн вже другий рік поспіль

живуть у спеціальній тренувальній

капсулі. Для польоту відберуть

лише трьох фахівців. Політ на Марс

(55 млн км) триватиме не менше

року, потім висадка впродовж кіль�

кох годин і повернення на рідну

Землю.

Минулого року світ дізнався, що

Марс виглядає зовсім не таким по�

маранчево�червоним, як нам пока�

зували на знімках NASA, а швидше

за все, його пейзажі дуже схожі на

земні.

Як на мапі України 
проявився Змієносець

“Хрещатик” вирішив привітати

працівників ракетно�космічної га�

лузі України із Всесвітнім днем

авіації й космонавтики, подарував�

ши їм Космічну карту України. Для

цього ми проаналізували, в яких

містах нашої країни розміщені го�

ловні підприємства ракетно�кос�

мічної галузі. “Важковаговики” —

це, безперечно, Дніпропетровськ з

КБ “Південне” та “Південмашем”,

Київ — з “Укркосмосом” та заводом

“Арсенал”, Харків — із науково�до�

слідними інститутами, а ще Ніко�

поль, Павлоград та Євпаторія. Коли

ми з’єднали пунктирною лінією ці

міста на мапі України, то побачили,

що це ні що інше, як сузір’я Зміє�

носця. Наш штатний астролог Лю�

бов Шехматова вважає, що це свід�

чення про те, що зірки сприяють

саме розвитку української раке�

тобудівної галузі.

“Контур, що поєднує міста

України, де зосереджено вироб�

ництво для космічної галузі, гар�

монійно вписується в зодіакаль�

ний знак Змієносця. Це зовсім не

випадково. Символічно Змієно�

сець є каналом переходу в четвер�

тий космічний вимір (високої ду�

ховної еволюції), однак вийти туди

можна, лише позбувшись регре�

сивних напрацювань. У сузір’ї

Змієносця все згорає й відроджує�

ться, як Фенікс із попелу, задає по�

тужний імпульс науково�технічно�

му прогресу. А це, в свою чергу, дає

Україні неабиякий поштовх саме

для розвитку найсучасніших інно�

ваційних технологій, особливо

розробок у космічній галузі”,— по�

яснює пані Шехматова.

Ми вирішили подарувати цю кар�

ту Державному космічному агент�

ству України, щоб вона й надалі

підтримувала українське ракетобу�

дування. Ми також від щирого сер�

ця бажаємо всім українським на�

уковцям, ракетобудівникам, до�

слідникам, випробувачам, ниніш�

нім і майбутнім українським космо�

навтам здоров’я, натхнення, вели�

кої наснаги та непереборного ус�

тремління до далеких зірок. Хай

Вам щастить!

Сузір’я Змієносця на мапі України
"Хрещатик" дарує працівникам ракетно�космічної галузі космічну карту

“Вище райдуги”
Борис ФІЛАТОВ, Дніпропетровсь
Перший осмічний т рист У раїни
за прое том Virgin Galactic.
Ж рналіст, адво ат, бізнесмен
Для мене політ осмос, о рім дитячої мрії, —

це ще бажання щось собі довести, та би мови-
ти, “підс очити вище райд и”. Насамперед, це
подолання страх висоти. На мою д м , аеро-
фобію треба лі вати, йд чи їй наз стріч. Стати осмічним т ристом,
до речі, виявилося досить просто. Я давно слід ю за діяльністю Рі-
чарда Бренсона й, оли поч в про прое т Virgin Galactic, про онс ль-
т вався зі своїми др зями-е стремалами з Франції. Вони мене за-
спо оїли, с азали, що можна довіряти. Тоді я почав діяти. Зв’язався
з ор анізаторами, проплатив політ і зараз очі ю на свою чер (в
мене номер за прое том 145). Цьо о ро старт ють перших 6 за-
сновни ів, і ос іль и після перших польотів очі ю, що омпанія обі-
цяє зап с ати т ристів на орбіт чи не щодня, то моя чер а б де десь
середині 2014 ро .
Переб вання в осмосі триватиме дві одини. Сподіваюсь отрима-

ти мас задоволення. Хоча, звичайно, стат с першо о осмічно о т -
риста У раїни ба ато до чо о зобов’яз є.

“Марсіанські хроніки”
Оле сандр ФЕДЧЕНКО, Київ
Учасни від У раїни прое ті Mars One
Спец ор “КП в У раїні”
Я подав заяв на часть прое ті Mars One. Зі

мною по с айп зв’язався нібито оординатор
прое т , професор Стів Хартс, та ий собі х до-
рлявий блондин сіром остюмі та о лярах
золотій оправі. Він д же впевнено оворив про

політ на Марс. Том я йом майже повірив, хоча сам д же с ептич-
но ставлюся до цієї ідеї.
Mars One повинен старт вати вересні 2013 ро . Сперш ожен

має записати невелич ий роли і відіслати на прое т. А вже з верес-
ня розпочнеться попередній відбір, в я ом братим ть часть ляда-
чі, щось на шталт “У раїна має талант”. Я підтвердив, що даю пов-
н з од на часть і на політ, я що він відб деться. Я що ж потраплю
до числа “щасливчи ів”, то обов’яз ово напиш прощальн промов
для землян. А з Марс б д писати справжні “Марсіансь і хроні и”.
Це обов’яз ово! Я питав Хартса, чи можна б де передавати на
Землю повідомлення, і він мене запевнив, що план ються та і пере-
дачі. Тож можна б де вислати мем ари, написані власною р ою на
Марсі (жарт).

Підприємства ра етно- осмічної ал зі У раїни за розташ ванням

Київ
ДП “Науковий центр 

точного машинобудування”
ДП “Укркосмос”

ПАТ “Київський радіозавод”
ДНВЦ “Природа”

ДНВП “Українські інноваційні промислові технології”
ДП “Виробниче об’єднання “Київприлад”

ДП Завод “Арсенал”
КПСП “Арсенал”

Київське представництво ДКАУ
ДАХК “Київський радіозавод”

Дніпропетровськ
ДП “Центр стандартизації ракетно2космічної техніки”
Дніпропетровське представництво ДКАУ
ДП “ВО “Південний машинобудівний завод 
ім. О. М. Макарова”
ДП “Дніпровський проектний інститут”
ДП “Конструкторське бюро “Південне” ім. М. К. Янгеля”
ВАТ “Український науково2дослідний інститут 
технології машинобудування”
Національний центр аерокосміч2
ної освіти молоді 
ім. О. М. Макарова
ДП “Дніпрокосмос”

Харків
ДП “Науково2дослідний технологічний інститут
приладобудування”
ДП “Харківський завод електроапаратури”
ПАТ “Науково2дослідний інститут радіотехнічних
вимірювань”

Павлоград
ДП “НВО 

“Павлоградський 
хімічний завод”

Нікополь
ДП “Нікопольський
трубний завод”

Євпаторія
Національний центр управління та випробування 
космічних засобів
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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2013 року

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406
"Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 

на 2011—2015 роки" та фінансування її заходів у 2013 році
Рішення Київської міської ради № 23/9080 від 21 лютого 2013 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської
міської ради від 17.02.2011 № 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 — 2015 ро�
ки", рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік", з метою забезпечення подаль�
шого соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. В пункті 5 рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року
№ 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назу#
стріч киянам" на 2011 — 2015 роки" виключити слова "та соціальним пра#
цівникам".

2. Доповнити рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року
№ 19/5406 "Про затвердження міської цільової програми "Турбота. Назу#
стріч киянам" на 2011 — 2015 роки" пунктом шість такого змісту:

"6. Надати право безоплатного проїзду в міському комунальному паса#
жирському транспорті загального користування (окрім таксі та транспорт#
них засобів, що працюють в режимі маршрутного таксі) непрацюючим
працездатним особам, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за
престарілим, який досяг 80#річного віку, та працівникам соціальної сфе#
ри, таким як: соціальним працівникам, соціальним робітникам, фахівцям
із соціальної роботи, державним соціальним інспекторам, патронажним
сестрам міського Товариства Червоного Хреста, на підставі "Картки ки#
янина". "

У зв'язку з цим пункти шість — вісім вважати пунктами сім — дев'ять
відповідно.

3. Затвердити зміни до міської цільової програми "Турбота. Назустріч
киянам" на 2011 — 2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської
ради від 17.02.2011 № 19/5406, виклавши її в редакції, що додається.

4. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спрямувати ви#
датки в обсязі 436659,8 тис. грн. на виконання міської цільової програми
"Турбота. Назустріч киянам" на 2011 — 2015 роки, затвердженої рішен#
ням Київської міської ради від 17.02.2011 № 19/5406, у тому числі:

— на погашення заборгованості станом на 01.01.2013, що зареєстро#
вана в органах Державної казначейської служби України,— 19165,4 тис.
грн.;

— на надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабез#
печених верств населення — 363705,9 тис. грн.;

— на надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабез#
печеним верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життє#
вих обставинах,— 2500,0 тис. грн.;

— на надання щомісячної матеріальної допомоги одержувачам пенсій#
ної виплати у зв'язку з втратою годувальника на дітей#сиріт, в яких по#
мерли або загинули обоє батьків, відповідно до Закону України "Про за#
гальнообов'язкове державне пенсійне страхування" — 1100,6 тис. грн.;

— на надання щомісячної матеріальної допомоги сім'ям, прийомним
сім'ям, одному з батьків#вихователів дитячих будинків сімейного типу,
опікуну чи піклувальнику, які виховують дитину#інваліда,— 190,4 тис. грн.;

— на надання щомісячної матеріальної допомоги прийомним сім'ям
чи одному з батьків#вихователів дитячих будинків сімейного типу, які
виховують дитину з ВІЛ#контактом, контактом по гепатиту C,— 45,5
тис. грн.;

— на надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійно#
го віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не за#
реєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого,— 3200,0
тис. грн.;

— на оплату послуг по виготовленню протезів та послуг з соціальної,
психологічної, медичної реабілітації жінок, які зазнали мастектомію,—
3950,3 тис. грн.;

— на придбання засобів пересування та реабілітації для інвалідів та
осіб похилого віку м. Києва — 5000,0 тис. грн.;

— на проведення складного протезування кінцівок жителям міста Ки#
єва — 5000,0 тис. грн.;

— на забезпечення ортопедичним взуттям жителів міста Києва —
1550,0 тис. грн.;

— на привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100#літній
ювілей,— 45,0 тис. грн.;

— на надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива
ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидію,—
420,1 тис. грн.;

— на компенсацію витрат на навчання у Відкритому міжнародному уні#
верситеті розвитку людини "Україна" студентів з числа інвалідів, сиріт та
дітей з малозабезпечених сімей — 1530,0 тис. грн.;

— на оздоровлення та санаторно#курортне лікування дітей#інвалідів із
будинків#інтернатів системи соціального захисту населення — 600,0 тис.
грн.;

— на оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни та громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,— 10200,0 тис.
грн.;

— на заходи по вшануванню працівників соціальної сфери — 200,0 тис.
грн.;

— на проведення заходів по відзначенню Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та відзначення річниці
Чорнобильської катастрофи — 1249,2 тис. грн.;

— на забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими на#
борами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населен#
ня м. Києва — 762,4 тис. грн.;

— на забезпечення засобами особистої гігієни (памперсами) лежачих
хворих — 1000,0 тис. грн.;

— на погашення заборгованості по компенсаціях, наданих у 2009 році
відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2009 № 712 "Про на#
дання щомісячної адресної безготівкової допомоги окремим категоріям
соціально незахищених верств населення м. Києва в зв'язку з поетапним
приведенням тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтова#
них витрат" та на сплату державного мита та інформаційно#технічного за#
безпечення судового процесу,— 14045,0 тис. грн.;

— на організацію громадських та інших робіт тимчасового характеру
для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнято#
сті, та інших категорій осіб — 1200,0 тис. грн.

5. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь#
кій державній адміністрації) забезпечити підготовку розпорядження вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) щодо визначення порядку відшкодування видатків на компенса#
цію оплати навчання у Відкритому міжнародному університеті розвитку
людини "Україна" пільгових категорій студентів.

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
6.1. Здійснювати фінансування заходів, передбачених Програмою в

межах бюджетних призначень, визначених бюджетом м. Києва на 2013
рік, згідно з додатком 1 до цього рішення.

6.2. Надання матеріальної допомоги здійснювати відповідно до Поло#
ження про порядок надання одноразової адресної матеріальної допомоги
малозахищеним верствам населення м. Києва, які опинилися в складних
життєвих обставинах, затвердженого розпорядженням виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.06.2011 № 991.

7. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Ки#
єві державним адміністраціям здійснювати фінансування установ та закла#
дів, створених місцевими органами влади, в межах бюджетних асигну#
вань, встановлених кошторисами, з урахуванням бюджетних зобов'язань,
зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України.

8. Районним в місті Києві державним адміністраціям раз на півроку по#
давати Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про
стан виконання Програми та цього рішення за I півріччя та рік до 20 ве#
ресня та 20 березня відповідно.

9. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувати раз
на півроку надання Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської
ради з питань бюджету та соціально#економічного розвитку та постійній
комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики інформацію
про хід виконання Програми за перше півріччя та рік до 25 вересня та 25
березня відповідно.

10. Закупівлю товарів, робіт та послуг здійснювати відповідно до чин#
ного законодавства.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київської міської ради з питань гуманітарної політики і постійну комі#
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально#економічного
розвитку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1
до рішення Київської міської ради

від 21.02.2013 № 23/9080

Фінансування
у 2013 році заходів міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" 
на 2011—2015 роки" районними в місті Києві державними адміністраціями

Районним в місті Києві державним адміністраціям для проведення заходів у 2013 році міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на
2011 — 2015 роки" спрямувати кошти в обсязі 10741,5 тис. грн., а саме:

Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації — 1114,4 тис. грн.
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації — 748,2 тис. грн.
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації — 962,5 тис. грн.
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації — 1624,0 тис. грн.
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації — 946,5 тис. грн.
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації — 470,8 тис. грн.
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації — 1182,0 тис. грн.
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації — 1475,8 тис. грн.
Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації — 1242,8 тис. грн.
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації — 974,5 тис. грн.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської радиа

від 17.02.2011 № 19/5406
(в редакції рішення Київської міської ради

від 21.02.2013 № 23/9080)

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011—2015 роки"
1. Паспорт міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011—2015 роки"

1. Ініціатор розроблення програми Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

п. 1.2 Протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження програмно!
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у місті Києві від 28.10.2010, та
доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М. від
22.11.2010 № 46071

3. Розробник програми Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми !

5. Замовник (відповідальний
виконавець) програми

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
! з 1 січня 2013 року Департамент соціальної політики

6. Учасники (співвиконавці
програми)

Районні в місті Києві державні адміністрації 
Київська міська рада 
Київський міський центр зайнятості

7. Термін реалізації програми 2011 ! 2015 роки

7.1. Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

I етап ! 2011 рік 
II етап ! 2012 ! 2015 роки

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

Бюджет м. Києва

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

2102854,4 тис. грн.

9.1. коштів бюджету м. Києва 2102854,4 тис. грн.

коштів інших джерел !

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 — 2015 роки" (далі — Програма) підготовлена відповідно до законів України "Про ста#
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Укра#
їні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка#
тастрофи", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", Указу Президії Верховної ради Україн#
ської РСР від 29 березня 1990 року № 8985#XI "Про оголошення дня 26 квітня "Днем Чорнобильської трагедії", Указу Президента України від 10 лис#
топада 2006 року № 945/2006 "Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", Указу Президента України від 13 квіт#
ня 1999 року № 374/99 "Про День працівника соціальної сфери", постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 "Про затверджен#
ня Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати помер#
лого".

Програма сформована Головним управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на підставі пропозицій та зауважень структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
Фінансово#економічна криза відчутно позначилась на якості життя киян. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи, особи з обмеже#

ними фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження
пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов'язань Київської міської влади,
дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення міста, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформу#
вання соціальної сфери і підвищення якості життя, удосконалення законодавства з надання соціальних пільг та преференцій.

3. Мета Програми
Мета Програми — суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шляхом

включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально#технічно#
го, соціально#побутового, культурно#масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним
верствам населення, надання соціально#правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до
співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви населення.
Пріоритетні завдання:
* надання адресної матеріальної допомоги незаможним верствам населення з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат з ме#

тою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки;
* підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих учасників війни;
* надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення міста Києва, які опинилися в склад#

них життєвих обставинах;
* забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей#інвалі#

дів із будинків#інтернатів системи соціального захисту;
* забезпечення інвалідів, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами, засобами пересування, реабілітації та складного проте#

зування;
* забезпечення реалізації права на здобуття вищої освіти для дітей#інвалідів, дітей#сиріт та дітей з малозабезпечених родин;
* забезпечення ортопедичним взуттям жителів міста Києва;
* надання права пенсіонерам та інвалідам міста Києва, які не мають права відповідно до чинного законодавства на пільговий проїзд в метрополітені,

безоплатного проїзду в метрополітені;
* забезпечення безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва;
* надання додаткових до передбачених законодавством України доплат та допомоги окремим малозабезпеченим верствам населення;
* надання правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах;
* забезпечення засобами особистої гігієни (памперсами) лежачих хворих.
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансуван#

ня, не заборонених законодавством.
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливос#

тей.
З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.
Етапи виконання Програми: щороку протягом 2011 — 2015 років, у ході яких передбачається вжити заходів щодо розвитку системи реабілітації та

трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання матеріальної допомоги, доступу інвалідів до всіх видів освітніх послуг.
5. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми
Організація виконання Програми здійснюється Київською міською державною адміністрацією.
Раз на півроку надається інформація про хід виконання Програми Департаменту економіки та інвестицій, Департаменту фінансів виконавчого орга#

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально#економіч#
ного розвитку та постійній комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики.

Київська міська рада щороку заслуховує звіт про хід виконання Програми: за I півріччя — до 25 вересня; за рік — до 25 березня.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у кожному

бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення.
Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист населення та дозволить реально підтримати життєздатність найбільш вразли#

вих мешканців міста.
7. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 — 2015 роки"

№
п/п

Назва
напря!
му
діяль!
ності
(пріо!
ритет!
ні зав!
дан!
ня)

Перелік
заходів
Про!
грами

Строк
вико!
нання
захо!
ду

Вико!
навці

Дже!
рела
фі!
нан!
суван!
ня

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у
тому числі:

Очікуваний результат

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 Адрес!
на
мате!
ріаль!
на до!
помо!
га

1. Нада!
вати
одно!
разову
адресну
соціаль!
ну
матері!
альну
допомо!
гу окре!
мим
катего!
ріям
соці!
ально
незахи!
щених
верств
насе!
лення 
м. Києва

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
насе!
лення (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної полі!
тики)

Бюд!
жет
м. Ки!
єва

21449,5 380951,5 363705,9 460000,0 465000,0 I етап 
Показники продукту 
Кількість одержувачів
! 142,1 тис. осіб 
/2 виплати/  
Показник
ефективності  
Середній розмір
допомоги ! 105 грн. 
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги до
минулого року ! 5 %  
II етап  
Показники продукту
Кількість одержувачів
! 300,0 тис. осіб /12
виплат/  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 210 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги до
минулого року ! 5 %

2. Забез!
печува!
ти на!
дання
однора!
зової
адрес!
ної ма!
теріаль!
ної до!
помоги
малоза!
безпе!
ченим
верст!
вам
насе!
лення 
м. Києва,
які опи!
нилися в
склад!
них
життє!
вих об!
стави!
нах

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
насе!
лення (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної по!
літики),
районні
в місті
Києві
держав!
ні адмі!
ністрації

Бюд!
жет
м. Ки!
єва

3059,9 3683,9 6035,3 3000,0 3000,0 I етап 
Показники продукту
Кількість одержувачів
! 7,2 тис. осіб
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 300 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги до
минулого року ! 5 % 
II етап 
Показники продукту!
17,1 тис. осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 350 грн.
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги до
минулого року ! 10 %

3. За!
безпе!
чувати
надання
допомо!
ги на
похо!
вання

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
населення

Бюд!
жет
м. Ки!
єва

2405,0 2400,0 3200,0 2400,0 2400,0 I етап 
Показники продукту
Кількість одержувачів
! 1,7 тис. осіб
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 1,0 тис. грн. 
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особи, яка не
досягла
пенсійного
віку та на
момент смерті
не працювала,
не перебувала
на службі, не
зареєстрована
у центрі
зайнятості як
безробітна,
виконавцю
волевиявлен!
ня померлого
або особі, яка
зобов'язалась
поховати
померлого

(з
01.01.2013
Департа!
мент
соціаль!
ної полі!
тики),
районні 
в місті
Києві
державні
адміні!
страції

II етап 
Показники продукту
Кількість одержувачів
! 1,6 тис. осіб
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 2,0 тис.
грн.  
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги до
минулого року ! 40 %

4. Сприяти
забезпеченню
інвалідів, осіб
похилого віку
та жінок, які
зазнали
мастектомію,
протезами,
засобами
пересування,
реабілітації,
засобами
особистої
гігієни
(памперсами)
та складного
протезування

2011 !
2015

Головне
управлін!
ня праці
та соці!
ального
захисту
насе!
лення (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної полі!
тики)

Бю!
джет
м. Ки!
єва

5850,4 17150,0 25780,5 7000,0 7000,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 6,2
тис. осіб  
Показник якості
Відсоток збільшення
кількості
одержувачів ! 5 % 
II етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 8,5
тис. осіб  
Показник якості
Відсоток збільшення
кількості
одержувачів ! 37 %

5. Сприяти
забезпеченню
ортопедичним
взуттям
жителів міста
Києва

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
населен!
ня (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної полі!
тики)

Бю!
джет
м. Ки!
єва

500,0 1550,0 1550,0 650,0 700,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 570
осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 0,9 тис.
грн  
Показник якості  
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів ! 4 %  
2. Відсоток
збільшення
середнього розміру
допомоги ! 5 % 
II етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 1,0
тис. осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 1,1 тис.
грн  
Показник якості  
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів ! 75 %
2. Відсоток
збільшення
середнього розміру
допомоги ! 22 %

6. Здійснюва!
ти привітання
мешканців м.
Києва, які
відзначають
свій 100!літній
ювілей, з
врученням
матеріальної
допомоги,
квітів, адреса
та подарунку

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
насе!
лення (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної
політики)

Бю!
джет
м. Ки!
єва

47,0 42,0 45,0 50,0 55,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 51
особа  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 800 грн
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги ! 10 %  
II етап  
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 60
осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 900 грн
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги ! 10 %

7. Надавати
матеріальну
допомогу на
придбання
твердого
палива
ветеранам
війни та мало!
забезпеченим
сім'ям, які
отримують
субсидії

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
насе!
лення (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної полі!
тики)

Бю!
джет
м. Ки!
єва

486,6 399,6 420,1 500,0 500,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 120
осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 2,8 тис.
грн  
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги ! 6 % 
II етап  

Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 150
осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 2,8 тис.
грн  
Показник якості
Відсоток збільшення
середнього розміру
допомоги ! 100 %

8. Надавати
щомісячну
матеріальну
допомогу
одержувачам
пенсійної
виплати на
кожну дитину!
сироту, у якої
померли або
загинули обоє
батьків,
відповідно до
ЗУ "Про
загально!
обов'язкове
державне
пенсійне
страхування"

2013 !
2015

Депар!
тамент
соціаль!
ної
політики

Бю!
джет
м. Ки!
єва

! ! 1100,6 1200,0 1200,0 II етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 85
осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 1,0 тис.
грн 
Показник якості
Відсоток збільшення
середньомісячного
доходу ! 10!20 %

9. Надавати
щомісячну
матеріальну
допомогу
сім'ям,
прийомним
сім'ям,
одному з
батьків!
вихователів
дитячих
будинків
сімейного
типу, опікуну
чи піклуваль!
нику, які
виховують
дитину!
інваліда

2013 !
2015

Депар!
тамент
соціаль!
ної
політики

Бю!
джет
м. Ки!
єва

! ! 190,4 200,0 200,0 II етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 21
особа  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 0,7 тис.
грн 
Показник якості
Відсоток збільшення
середньомісячного
доходу ! 5!10 %

10. Надавати
щомісячну
матеріальну
допомогу
прийомним
сім'ям чи
одному з
батьків!
вихователів
дитячих
будинків
сімейного
типу, які

2013 !
2015

Депар!
тамент
соціаль!
ної
політики

Бю!
джет
м. Ки!
єва

! ! 45,5 50,0 50,0 II етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 5 осіб
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 0,7 тис.
грн 
Показник якості
Відсоток збільшення
середньомісячного
доходу ! 5!10 %

вихову!
ють
дитину 
з ВІЛ!
контак!
том,
контак!
том по
гепати!
ту C

2 Надання
соціаль!
них по!
слуг ус!
танова!
ми, зак!
ладами
соціаль!
ного за!
хисту,
створе!
ними за
рішен!
нями
місцевих
органів
влади

Забезпе!
чувати
надання
соціаль!
них по!
слуг ус!
танова!
ми, за!
кладами
соціаль!
ного за!
хисту,
створе!
ними за
рішен!
нями
місцевих
органів
влади

2011 !
2015

Головне
управлін!
ня праці
та соці!
ального
захисту
населен!
ня (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної по!
літики),
районні 
в місті
Києві
державні
адмініст!
рації

Бю!
джет
м. Ки!
єва

28807,4 38448,4 43970,1 33900,0 35600,0 I етап 
Показники затрат
1. Кількість установ !
12 одиниць  
2. Кількість штатних
працівників, осіб !
602,5  
Показники продукту 
1. Кількість
користувачів денних
послуг: осіб ! 85158  
2. Ліжко!дні
перебування в
установах ! 209500 
Показники
ефективності
1. Середньорічні
витрати на 1
користувача денних
послуг ! 71,3 грн  
2. Середні витрати на
1 л/д ! 104,4 грн 
Показник якості
Динаміка кількості
користувачів за рік
порівняно з
попереднім роком !
5 %  
II етап  
Показники затрат
1. Кількість установ !
12 одиниць  
2. Кількість штатних
працівників, осіб !
602,5  
Показники продукту
1. Кількість
користувачів денних
послуг, осіб ! 89400  
2. Ліжко!дні
перебування в
установах ! 209500 
Показники
ефективності 
1. Середньорічні
витрати на 1
користувача послуг !
89,6 грн  
2. Середні витрати на
1 л/д ! 113,2 грн 
Показник якості  
1. Динаміка кількості
користувачів за рік
порівняно з
попереднім роком !
4242 особи

3 Забезпе!
чення
реаліза!
ції права
на освіту

Забезпе!
чувати
компен!
сацію
витрат на
навчання
студентів
з числа
інвалідів,
сиріт та
дітей з
малоза!
безпече!
них
родин у
Відкри!
тому
міжна!
родному
універси!
теті роз!
витку
людини
"Україна"

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
населен!
ня (з
01.01.2013
Департа!
мент
соціаль!
ної
політики)

Бю!
джет
м. Ки!
єва

6350,0 10450,0 3973,9 4500,0 4700,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 350
осіб  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 10,0 тис.
грн  
Показник якості  
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів ! 6 %  
2. Відсоток
збільшення
середнього розміру
допомоги ! 10 %  
II етап  
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 371
особа  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 11,0 тис.
грн  
Показник якості
Відсоток збільшення
кількості
одержувачів ! 6 %

4 Оздо!
ровлен!
ня

1. Забез!
печувати
обов'яз!
кове оз!
доров!
лення та
санатор!
но!ку!
рортне
лікуван!
ня дітей!
інвалідів
із будин!
ків!інтер!
натів
системи
соціаль!
ного
захисту

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
населен!
ня (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної
політики)

Бю!
джет
м. Ки!
єва

500,0 550,0 600,0 600,0 630,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 85
осіб 
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 5,9 тис.
грн 
Показник якості  
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів ! 5 %  
2. Відсоток
збільшення
середнього розміру
допомоги ! 5 %  
II етап  
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 91
особа  
Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги ! 6,0 тис.
грн  
Показник якості  
1. Відсоток
збільшення кількості
одержувачів ! 7 %  
2. Відсоток
збільшення ! 5 %

2. Забез!
печувати
оздоро!
влення
ветеранів
війни та
праці,
дітей
війни та
громадян,
які по!
стражда!
ли внас!
лідок
Чорно!
бильсь!
кої ката!
строфи,
м. Києва

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного
захисту
населен!
ня (з
01.01.2013
Депар!
тамент
соціаль!
ної
політики)

Бю!
джет
м. Ки!
єва

2000,0 10200,0 14581,0 2400,0 2500,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 907
осіб  
Показник
ефективності
Середня вартість
путівки ! 2,2 тис. грн
Показник якості
Відсоток збільшення
кількості
одержувачів ! 4 %  
II етап  
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 2170
осіб  
Показник
ефективності
Середня вартість
путівки ! 4,7 тис. грн
Показник якості
Відсоток збільшення
кількості
одержувачів ! 139 %

5 Реабілі!
тація
жінок,
які
зазнали
мастек!
томію

Здійсню!
вати со!
ціальну,
психоло!
гічну,
медичну
реабілі!
тацію
жінок, які
зазнали
мастек!
томію, в
реабілі!
таційних
центрах
та ме!
дичних
закладах

2011 !
2015

Головне
управ!
ління
праці та
соціаль!
ного за!
хисту
населен!
ня (з
01.01.2013
Департа!
мент
соціаль!
ної
політики)

Бю!
джет
м. Ки!
єва

500,0 1050,0 1500,0 650,0 700,0 I етап 
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 476
осіб  
Показник якості
Відсоток збільшення
кількості
одержувачів ! 5 % 
II етап  
Показники продукту
Кількість
одержувачів ! 523
особи  
Показник якості
Відсоток збільшення
кількості
одержувачів ! 10 %

Продовження в наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 12 квітня 2013 року

Твори Жака Шапіро закликали
в Київ Паризьку весну 
Полотна вихідця з України представили в Національному музеї
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Вперше в столиці зібрали
вели е спозицію артин
Жа а Шапіро, я ий жив і
творив ле ендарній о-
м ні “La Ruche” (“В ли ”)
разом з Модільяні, Ша а-
лом, Леже, Архипен ом.
Вистав а від рилася в Ки-
єві в рам ах ювілейної
Франц зь ої весни і запро-
ш є поцінов вачів мистец-
тва відч ти творч атмо-
сфер Парижа мин ло о
століття.

Яків Шапіро, знаний у світі як

Жак Шапіро, народився в Латвії,

навчався в художніх школах Хар�

кова та Києва, очолював художню

школу в Дніпропетровську. Пере�

їхавши до Москви, він став визна�

ним театральним художником.

Проте справжній його розквіт як

митця стався в Парижі, куди Жак

Шапіро потрапив в 1925 році.

Кілька років він жив у французькій

комуні “Вулик”, “бульйоні” геніїв,

де можна було або вижити і про�

славитись, або загинути. Художни�

ки мали повну свободу для прояву

свого таланту. Така творча атмо�

сфера породила митців нової

генерації, відомих у мистецтво�

знавстві як представники “Па�

ризької школи”. Жак Шапіро не

лише брав активну участь у худож�

ньому житті Парижа, а й присвя�

тив йому книгу спогадів “La

Ruche” (“Вулик”). Французи вдяч�

ні Жаку Шапіро за те, що він не

просто любив Париж, а й постійно

робив замальовки міста. Художник

створив живописну галерею вули�

чок, соборів, будинків та паризь�

ких типажів початку XX століття.

“Жак Шапіро жив у Парижі, коли

існувала мішанина різних напря�

мків у мистецтві і місто приймало

митців з різних куточків світу,

більшість яких була зі Східної Єв�

ропи. Він зберіг обличчя Парижа

таким, яким він був на початку ми�

нулого століття”,— зазначив рад�

ник з питань культури посольства

Франції в Україні Ерік Тозатті.

На виставці зібрано близько 60

графічних і живописних робіт мит�

ця, наданих приватними колекціо�

нерами, а також фотоматеріали, які

ілюструють життя художника. Жак

Шапіро працював майже в усіх жан�

рах: писав портрети, автопортрети,

жанрові картини, інтер’єри, пейза�

жі та натюрморти. “Унікальність

творчості Жака Шапіро в тому, що

він експериментував і намагався

спробувати всі можливі стилі — від

імпресіонізму до кубізму, навіть тех�

ніки карикатурного плану,— розпо�

віла “Хрещатику” дослідниця твор�

чості митця Дар’я Суслова.— Ми�

тець був дуже енергійний і працьо�

витий, написав понад тисячу робіт і

свого часу добре сприймався крити�

ками. Крім того, займався керамі�

кою, фотографією, створював меда�

лі і навіть килими”. “Візитівкою”

творчості Жака Шапіро є картина

“Склодуви”, що також представле�

на в експозиції. “У ній Шапіро

звертається до кубізму: великі прос�

тори, лінії, геометричні форми,—

поділилася з “Хрещатиком” Дар’я

Суслова.— Відомо, що митець від�

відував справжній завод і робив ба�

гато замальовок та ескізів”.

Виставка “Жак Шапіро. Київ�Па�

риж” триватиме до 4 травня в Націо�

нальному художньому музеї (вул.

Грушевського, 6). Крім демонстрації

робіт Жака Шапіро, у музеї читати�

муть і просвітницькі лекції, присвя�

чені творчості художника і “Паризь�

кій школі”. 13 квітня о 14.00 дослід�

ниця творчості Дар’я Суслова розка�

же про багатогранність митця. 14

квітня о 14.00 особливості україн�

ського авангардного мистецтва по�

чатку XX століття (від Бойчука до

Татліна і Малевича) розкриє видат�

ний французький вчений, який від�

крив світові явище українського

авангарду, Жан�Клод Маркаден. А

21 квітня о 14.00 про Олександра

Архипенка та його земляків у па�

ризькому “Вулику” повідає Віта Су�

сак. Вхід на лекції згідно квитка до

музею

Преподобний Іоан Ліствичник

У шістнадцять років отрок Іоан

пішов у Синайський монастир. На�

ставником і керівником преподоб�

ного став авва Мартирій. Після чо�

тирьох років перебування на Синаї

святий Іоан Ліствичник прийняв

постриг інока. Один із присутніх

при постригу, авва Стратигій, перед�

бачив, що він стане великим світо�

чем Церкви Христової. Впродовж

19�ти років преподобний Іоан три�

мав послух своєму духовному на�

ставнику. Після смерті авви Марти�

рія преподобний Іоан вибрав уса�

мітнене життя, віддалившись у без�

людне місце Фолу, де провів 40 років

у подвигу безмовності, пості, молит�

ві та сльозах покаяння.

Про спосіб життя преподобного

Іоана відомо, що харчувався він

тим, що не заборонялося уставом

постового життя, і в міру. Не прово�

див ночей без сну, хоча спав не

більш того, скільки необхідно для

підтримки сил, щоб безперестанним

неспанням не погубити розуму. “Я

не постив надмірно,— говорить він

сам про себе,— і не вдавався до по�

силеного нічного пильнування, не

лежав на землі, але упокорювався, і

Господь скоро спас мене”.

Обдарований високим проникли�

вим розумом, навчений глибоким

духовним досвідом, він з любов’ю

повчав тих, хто приходив до нього,

направляючи їх до спасіння. Але ко�

ли з’явилися деякі люди, які через

заздрість дорікали йому в багато�

слівності, яку вони пояснювали пи�

хатістю, то преподобний Іоан на�

клав на себе подвиг мовчання, щоб

не подавати приводу для засуджен�

ня, і мовчав протягом року. Заздріс�

ники усвідомили свою помилку, і са�

мі звернулися до подвижника з про�

ханням не позбавляти їх духовної

користі співбесіди.

Приховуючи свої подвиги від лю�

дей, преподобний Іоан іноді усаміт�

нювався в печері. Але слава про йо�

го святість розповсюдилася далеко

за межі місця подвигів, і до нього

невпинно приходили відвідувачі,

які жадали почути слово повчання.

У віці 75�ти років, після сорокаліт�

нього подвижництва, преподобний

був поставлений ігуменом Синай�

ської обителі. Близько чотирьох ро�

ків управляв преподобний Іоан

Ліствичник святою обителлю Си�

ная. Господь наділив преподобного

до кінця його життя благодатними

дарами прозорливості та чудотво�

ріння.

Під час управління монастирем на

прохання святого Іоана, ігумена Ра�

їфського монастиря (пам’ять у Сир�

ну суботу), і була написана відома

“Ліствиця”. Знаючи про мудрість і

духовні дарування преподобного

Іоана, Раїфський ігумен від імені всіх

ченців своєї обителі просив написати

для них керівництво для духовного

вдосконалення. Преподобний Іоан,

який відрізнявся скромною про себе

думкою, спочатку зніяковів, але по�

тім через послух почав виконувати

прохання раїфських ченців. Свій твір

преподобний назвав “Ліствицею”.

Мета цього твору — навчити, що до�

сягнення спасіння вимагає від люди�

ни нелегкої самопожертви і посиле�

них подвигів

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
Церкви

Про походження препо-
добно о Іоана майже не
збере лося відомостей.
За пере азами, він наро-
дився близь о 570 ро ,
б в сином святих Ксено-
фонта і Марії, пам’ять
я их свят ється Цер вою
26 січня.

Г А Ш Е К С Т И Х І Я

Р О К Б У Р Р

М О Р З Е М А Л Е В И Ч

Е Т А Н Л Е Щ А Т А

С П И Р Т Ц Н А Л С

І О Х Е Д Е Р Т Ю К

Я Р Р Е П Е Т И Т О Р

Т У Р Й М І К А Д О

Відповіді на сканворд 

Відвід вачі вистав и мож ть познайомитися з сією палітрою творчості х дожни а Жа а Шапіро, я ий ба ато
е сперимент вав різних жанрах та стилях
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О олошення про намір передати в оренд об'є ти, що належать
до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва та
передані до сфери правління Солом'янсь ої районної в місті

Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- нежитлове цо ольне приміщення, розташоване за адресою: в л. Західна,
12, за альною площею 27,4 в.м, цільове ви ористання — розміщення
офісних приміщень ор анізацій інших видів діяльності;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. М. Кри-
воноса, 19, за альною площею 69,3 в.м, цільове ви ористання — розмі-
щення с лад ;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Ушин-
сь о о, 17, за альною площею 74,40 в.м, цільове ви ористання — розмі-
щення пер арень площею до 50 в.м; розміщення с б'є та осподарюван-
ня, що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. М.Криво-
носа, 5/1, за альною площею 108,2 в.м, цільове ви ористання — розмі-
щення с б'є та осподарювання, що здійснює поб тове обсл ов вання на-
селення;

- нежитлове цо ольне приміщення, розташоване за адресою: просп. Від-
радний, 51, за альною площею 106,2 в.м, цільове ви ористання — розмі-
щення афе;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Василен-
а, 8, за альною площею 30,1 в.м, цільове ви ористання — розміщення
тор овельно о об'є та з продаж товарів дитячо о асортимент .

Балансо трим вач: КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житло-
во о фонд " Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації.Ад-
реса: 03186, м. Київ, в л. Соціалістична 6, тел. 249-46-96, фа с 249-48-18.

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі ДНЗ №651 за адресою:
в л. Донець а, 13-А, за альною площею 18,6 в.м, цільове ви ористання
— розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність
(по одинно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі ДНЗ №360 за адресою:
в л. Єревансь а, 16-А, за альною площею 24,5 в.м, цільове ви ористан-
ня — розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність
(по одинно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі ДНЗ №376 за адресою:
в л. Керченсь а, 11-А, за альною площею 12,2 в.м, цільове ви ористан-
ня — розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність
(по одинно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі (102,8 в.м) та на 3 по-
версі (1884,4 в.м) СЗШ №221 за адресою: в л. К дряшова, 12/14, за-
альною площею 1987,2 в.м, цільове ви ористання — для розміщення б -
фет та с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі СЗШ №43 за адресою:
в л. Климен а, 17, за альною площею 78,0 в.м, цільове ви ористання —
розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність (по-
одинно);

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі СЗШ №7 за адресою:
в л. Платонівсь ий, 3, за альною площею 60,0 в.м, цільове ви ористан-
ня — розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність
(по одинно).

Балансо трим вач: Управління освіти Солом'янсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації. Адреса: 03087, м. Київ, в л. Пітерсь а, 12,
тел. 242-21-71, фа с 242-21-71

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі за адресою: в л. Ва-
сильчен а, 3, за альною площею 15,70 в.м, цільове ви ористання — розмі-
щення приватно о за лад охорони здоров'я.

Балансо трим вач: Полі ліні а №2 Солом'янсь о о район м.Києва. Адре-
са: 03037, м. Київ, просп. Червонозоряний, 2, тел./фа с (044) 249-80-21

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 03020, просп. Повіт-
рофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ,
просп. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна
адміністрація, відділ з питань майна ом нальної власності, імн. №№ 352,
359, телефони для довідо : 207-09-31, 207-09-32.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер оре-
с рси, матеріали тощо, Міністерство вн трішніх справ У раїни повідом-
ляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин о-
вих територій за адресами: в л. Івана Климен а, 24, в л. Мартиросяна, 3,
в л. Молдавсь а, 5-А, в л. Молдавсь а, 3 розраховані з ідно з Поряд ом,
затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої
місь ої державної адміністрації па затвердження. Стр т ра, періодич-
ність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам розпорядження
ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 № 307. Детальна інформація розміщена
на інформаційних стендах під'їздах ртожит ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : 01601, м. Київ,
в л. Бо омольця, 10 до 26 вітня 2013 ро .

№ п/п Адреса ртожит
Тариф, рн/ в. м

в місяць
Тариф, рн/ в. м в місяць
для першо о пoвepx

1 в л. Івана Климен а, 24 4,81 4,44

2 в л. Мартиросяна, 3 4,62 4,62

3 в л. Молдавсь а, 5-А 4,83 4,47

4 в л. Молдавсь а, 3 4,59 4,59

Заява про наміри
ПАТ "Інстит т транспорт нафти", юридична адреса: 04050, м. Київ,

Шевчен івсь ий p-н, в л. Артема, 60, я е займається діяльністю сфері інжинірин
а та ож дрібний ремонт та ТО автомобілів, повідомляє про наміри щодо подовження
термін дії дозвол на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря для
двох майданчи ів:

- Майданчи №1 по в л. Сирець ій, 43 в атмосферне повітря ви идається 29
видів забр днюючих речовин з 18 джерел, працює 1 пило азоочисна станов а

- Майданчи №2 по в л. Артема, 60 в атмосферне повітря ви идається 6 видів
забр днюючих речовин з 2 ор анізованих джерел.

На обох майданчи ах найбільший в лад с ладають парни ові ази, що надходять
в атмосферне повітря від опалювальних отлів.

Ма симальна пот жність ви идів без врах вання парни ових азів: майданчи
№ 1-1,15984 /с; 1,07714 т/рі ; майданчи №2 №2-0,02990 /с; 0,11074 т/рі .

За важення та пропозиції щодо намірів ПАТ "Інстит т транспорт нафти" надси-
лати в місячний термін до Шевчен івсь ої районної місті Києві державної адмініс-
трації за адресою: 01030, м. Київ, в л. Б. Хмельниць о о, 24. Тел. (044) 226-23-52.

Б дівництво житлово о омпле с на перетині в л. Осінньої та
в л. Командарма Уборевича Святошинсь ом районі м. Києва

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"СТОЛИЦЯ МАЙБУТ-
НЬОГО" має намір здійснити б дівництво "Компле с ба ато вартирних жит-
лових б дин ів з вб довано-приб дованими приміщеннями ромадсь о о
призначення на перетині в л. Осінньої та в л. Командарма Уборевича Свято-
шинсь ом районі м. Києва".

Передбачається б дівництво 8-поверхово о житлово о б дин з мансард-
ним поверхом на 168 вартир.

На сьо одні розробляється прое тно- ошторисна до ментація. Бла о с-
троєм території передбачено влашт вання дитячих, спортивних майданчи ів
та майданчи ів відпочин відповідно до діючих нормативних до ментів.

Почато б дівництва заплановано на червень 2013 ро , за інчення — р -
день 2015 ро .

Від и та пропозиції надсилати за адресою: 07400, Київсь а обл., м. Бро-
вари, в л. Київсь а, б д. 290, в. 33, ТОВ "ІБК "СТОЛИЦЯ МАЙБУТНЬОГО",
тел.: 044-384-21-71.

Київсь а місь а ш ола вищої спортивної майстерності
повідомляє, що 17 вітня 2013 ро з 9.00 до 11.00 за адресою:
просп. Павла Тичини, 18 Дніпровсь ом районі м. Києва б д ть
проводитися роботи із за ріплення межовими зна ами поворотних точо
меж земельної ділян и в нат рі. Просимо власни ів с міжних діляно б ти
прис тніми при ви онанні даних робіт.

Списо власни ів додається:
ТОВ "А вапар " — дире тор Спасиб о О.В. (в л. Ярославів Вал, 38);

МПП "Ваша Величність" — дире тор Ліщен о С.В. (просп. П. Тичини, 18);
ТОВ "ТехноБізнесГр п" — дире тор Андрієн о І.В. (в л. К дрявсь а, 13-19,
оф. 3); ТОВ "Київсь е б дівельне підприємство № 3 (м. Виш ород,
в л. Новопромислова, 7/8).

Солом'янсь ий районний с д міста Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 29)
ви ли ає на 20.05.13 на 09.30 Марчен а Оле сандра Петровича, я відповідача цивільній
справі №2609/30479/12 (№2-896/13) за позовом ПАТ "Дельта Бан " до Марчен а
Оле сандра Петровича про стя нення забор ованості за редитним до овором.

У разі неяв и, справ б де роз лян то за відс тності відповідача.
С ддя Коробен о С.В.

Управління освіти Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста відділ з питань
за альної середньої освіти. Вимо и: вища педа о ічна освіта, досвід роботи сфері освіти
не менше 5 ро ів. Заяви не он рс подавати продовж 30 алендарних днів від дня
оп блі вання. Довід и за тел. 253-44-16.

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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СПОРТ
Хрещатик 12 квітня 2013 року

Температура +8°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +14°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 51 %

Температура +9°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 66 %

Прогноз погоди на 12 квітня 2013 року

У ОВНІВ апо ей любовно о і творчо о роз віт , Космос
транслює через вас пот жні пото и енер ії, перетворюючи на
яс рав волелюбн особистість з революційним шармом, я а
здатна запалити людей на вели і діла заради про рес . Ваш
шалений ент зіазм принесе рандіозний спіх.
ТЕЛЬЦІ, при альм йте і пливіть за течією подій — на них ви

не здатні впливати. Триває армічна см а, де вима ається
ма симальне смирення. Зап щено процес очищення свідомо-
сті, фізичний тон с на мінім мі, підводьте підс м и ро , моде-
люючи майб тнє. Саме час позб тися самообманів, с ин ти
пелен ілюзій та прозріти.
БЛИЗНЯТА, др жні ряди поповнюються неординарними

особами, життя б’є лючем, вливайтеся в йо о б рхлив течію,
б дьте а тивні, винахідливі, тоді реалізація соціальних пра -
нень пройде на " ра". На сл жбі тр діться, тя ніть с млінно
тр дово о воза (з привалами, аби не наш одити здоров’ю), з
начальством вас нормальні взаємини, фахова самореаліза-
ція йде спішно.
РАКИ, шлях професійної майстерності веде на ар’єрний

Олімп, де проходять сл жбові модернізації, аби вписатися ві-
ражі д х час . Кро йте наз стріч про рес , він манить не ро-
жевою ілюзією, а реальними плідними рез льтатами, і ви їх от-
римаєте, втіливши на опичені ідеї. Швид о преображайтеся на
вн трішньом рівні і с різь працюйте на віддач , щоб енер ія
не “за исн ла” в с динах, зараз ви е страверт, я о о змінить
с спільство.
ЛЕВИ, тиждень промайне під армічні а орди, пожинатиме-

те плоди доп щених промахів, набираючись м дрості. Питан-
ня, чом та трапилося і за що, має хвилювати найбільше, і від-
повіді знайд ться, адже філософсь ий р озір розширюється,
приземленість зни ає, дар ючи шанс дотор н тися до потаєм-
них істин. Те, що вчора д же хвилювало, наснаж вало, стане
неістотним. Ідеали набирають піднесення, еволюціон ють.
ДІВИ, я що хочете зійти на вершин Божественної любові —

мерщій до дій! Під лежачий амінь вода не тече, нині ви воло-
дієте висо им се с альним потенціалом, і йо о слід не айно
“втілювати в життя”! Тема самовіддачі в партнерстві є найа т -
альнішою. Тіль и не за р зніть взаєморозрах н ах, рах вати,
чий в лад більший, — тіль и пс вати армонійн атмосфер ,
адже можливості половин и наба ато більші.
ТЕРЕЗИ, перед вами остро постане тема армонійних діло-

вих взаємин, де перева и на стороні впливових партнерів. За-
ладається база співпраці на майб тній рі з продовженням,
підписанням нових онтра тів, від я их залежать ар’єрні пер-
спе тиви. З им із омпаньйонів об’єднатися, зяти в надійні
поп тни и, створивши професійн досвідчен оманд ?..
СКОРПІОНИ, хочете триматися на ар’єрном плав , мати

влад над іншими — сл жіть їм вірою і правдою, чиніть бла о-
родно, проявляйте творч неординарність в роботі. Віддаючи,
ви зростаєте д ховно, зба ач єтеся матеріально. Адже “топ а”
особисто о щастя без т рбот про долю інших може з асн ти.
СТРІЛЬЦІ, прийшов час поп ст вати, вип стити романтичн

пар . Бавтеся, розважайтеся, за ох йтеся, знайомтеся з ці а-
вими людьми (нехай їх стат с вас не ці авить), оловне — на-
солода від всьо о, чим займаєтеся. Я що знайшли половин-

— все ч дово, айф йте під милозв чне биття двох сердець!
Життя — це театр, а ви режисер на цій сцені і ставите власні
сценарії.
КОЗОРОГИ, облаштов йте домашнє ніздо, реаліз йте не-

затреб ваний пот жний осподарсь ий потенціал під рідним
дахом. З домочадцями можливі онфлі ти, том все по одж й-
те, пере он йте їх правильності втілення ори інальних ідей
щодо ремонт , оновлення меблів і разом зла оджено тр діть-
ся над створенням в оселі поб тово о та емоційно о затиш .
ВОДОЛІЇЇ, я що ви здатні до адаптації в різноманітних мо-

вах, це а тивіз є роз віт талантів і самоствердження в соці мі.
Розширюйте оло знайомств, вам всюди раді, двері с різь від-
риті. Розвивайте інтеле т, на ач йте роз мові “біцепси”, ваша
блис ча тям щість і ділова спритність — запор а трі мф
б дь-я ої діяльності.
РИБИ, працелюб ви нівро , а оли є матеріальний сти-

м л — здатні ори зр шити, природа обдар вала пре расними
талантами, я і нині фонтан ють, саме час “ онверт вати” цю
валют на бла о ар’єрно о і матеріально о зростання. З оха-
ними завир ють пристрасті, але б дьте розс дливі, візьміть
стрім ий розвито стос н ів під онтроль, не ризи йте!

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 4 — 2 0  К В І Т Н Я

ранок день вечір

"Будівельник" двічі переграв
івано�франківську "Говерлу"
У Суперлізі відбулися матчі 1/4 фіналу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в столичном Палаці спор-
т переможець ре лярно о чемпіо-
нат “Б дівельни ” вдр е прийняв
на своєм майданчи івано-фран-
івсь “Горвел ”. Київсь і бас етбо-
лісти вже з перших хвилин проде-
монстр вали пот жн р , і після
першої половини зі рано о час ра-
х но на табло б в 52:26. Надалі пе-
рева а підопічних Айнарса Ба атс і-
са лише зростала, і до інця матч
різниця рез льтаті збільшилася. У
підс м з стріч завершилася впев-
неною перемо ою “Б дівельни а” з
рах н ом 96:59.

Другу зустріч між київським “Будівельником”

та івано�франківською “Говерлою” столичні при�

хильники баскетболу чекали з певною пересторо�

гою. Так, підопічні Айнарса Багатскіса перемогли

гостей у попередньому матчі (рахунок 85:82), од�

нак цей успіх дався їм дуже важко. Цілком оче�

видно, що на звітну гру кияни повинні були ви�

йти більш мотивованими, адже після цього матчу

серія 1/4 фіналу перенесеться до Івано�Франків�

ська, де “будівельникам” буде значно складніше

перемогти. Тому кияни відразу ж заходилися ата�

кувати ворожий кошик. Головним ініціатором на�

ступальних дій господарів майданчика був Рі�

хардс Куксікс. Латвійський легіонер “гладіато�

рів” намагався тримати захист “Говерли” у напру�

зі, при цьому не цурався й так званої “чорнової

роботи”, руйнуючи контратаки гостей. Як наслі�

док після трьох зіграних хвилин на табло світився

результат 13:2 на користь киян. Тайм�аут від тре�

нера гостей Євгена Мурзіна не змусив себе чека�

ти. Однак він абсолютно не вплинув на подаль�

ший перебіг подій. Перевага столичного клубу

продовжувала невпинно зростати, і станом на кі�

нець стартової чверті господарі були попереду з

рахунком 32:16.

Лідерство колективу Айнарса Багатскіса збіль�

шувалося і після відновлення гри. “Будівель�

ник”спробував дещо змінити тактичну побудову,

акцентуючи свою увагу на грі через центрового

команди Михайла Анісімова. Як виявилося зго�

дом, це дало свій результат, адже гості не змогли

вчасно відреагувати на цей хід столичного клубу.

Як наслідок перевага киян зросла до 24 очок. Піс�

ля цього господарі дещо зменшили оберти. Тим

не менш, на велику перерву “гладіатори” пішли,

маючи досить значний гандикап — 52:26.

Після відпочинку “Будівельник” спробував

зняти питання щодо переможця зустрічі. Варто

зазначити, що спочатку кияни вправно викону�

вали це “завдання”, збільшивши відрив до 32

очок. Однак підопічні Айнарса Багатскіса зарано

повірили у свої сили, що дозволило гравцям “Го�

верли” скоротити відставання до 22 очок. Втім,

останнє слово було все ж за столичною коман�

дою, і на останню перерву гравці пішли за рахун�

ку 72:47.

Заключна чверть стала логічним продовжен�

ням усього матчу. Кияни легко і невимушено про�

довжили набирати очки, що забезпечило їм впев�

нену перемогу — 96:59. На післяматчевій прес�

конференції наставник “Будівельника” Айнарс

Багатскіс висловив своє задоволення результатом

зустрічі. “Зранку на тренуванні перед грою я по�

просив своїх підопічних взяти на поєдинок з “Го�

верлою” агресивність. Як показав фінальний ре�

зультат, сьогодні ми впоралися зі своїм завдан�

ням. Однак попри досить впевнену перемогу над

суперником я можу відзначити й негативні мо�

менти у грі моїх баскетболістів. Вже вкотре у цьо�

му сезоні ми програємо підбирання. З такою

командою, як “Говерла”, це може вилитися у до�

сить серйозні проблеми. Адже івано�франківці

люблять швидкі переходи від захисту до атаки, і

через програні підбирання мої підопічні часто ви�

падають з гри”,— зауважив латвійський фахівець.

А ось тренер “Говерли” Євген Мурзін був більш

ніж засмученим від поразки його колективу:

“Мені важко прокоментувати цю гру. У мене

склалося враження, що багато хто з моїх хлопців

вийшов на паркет, аби просто відбути номер. Це

неприпустимо, особливо в іграх на вибування”.

Після двох зустрічей, які пройшли у Києві, се�

рія плей�офф переноситься до Івано�Франків�

ська. Наступна гра між “Будівельником” та “Го�

верлою” відбудеться 15 квітня
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Цей день в історії 12 квітня

Сьо одні Всесвітній день
авіації і осмонавти и, День
працівни ів ра етно- осмічної
ал зі У раїни
1925 – Києві відб лося ви-

проб вання ре онстр йовано о
Ланцю ово о мост імені Єв енії
Бош (автор ре онстр ції – Єв ен
Патон). Поб дований 1853 ро-
ці, він став першим апітальним
мостом через Дніпро. Сьо одні
приблизно на том самом місці
знаходиться Метроміст
1961 – осмічний орабель

"Восто -1", пілотований 27-річ-
ним радянсь им льотчи ом Юрі-
єм Га аріним, старт вав о 09.07
за мос овсь им часом з осмо-
дром "Бай он р" (Казахстан),
зробивши за 108 хвилин один
вито нав оло Землі
1984 – СРСР о олошено про

почато переход до 11-річної
середньої освіти

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Лео Лайонс (з м’ячем) став най ращим равцем с ладі "Б дівельни а", відзначившись 16 оч ами
та 5 підбираннями
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