
Долю Тельбіна вирішить суд
Громада сподівається відстояти березняківську "перлину"

Київ чекає на сучасних 
Ханенків та Терещенків
Міська влада має намір виховати нове покоління столичних меценатів

Корпоративна відповідальність замість 
меценатства

Сто років тому більшість київських музеїв, театрів, значна частина навчальних за�

кладів фінансувалися коштом багатих мешканців. Приміром, у середині 1880�х років

група тодішніх “бізнесменів” на чолі з Богданом Ханенком, Олександром Терещен�

ком, Лазарем і Левом Бродськими, Михайлом Дегтярьовим організували збір коштів

на будівництво першого в місті художнього музею. Лазаря Бродського вважають

“батьком” Київського політеху — він пожертвував на нього найбільшу суму. Багатії

надавали кошти на багато інших життєво необхідних киянам заходів, а іменами меце�

натів називали школи, гімназії, лікарні тощо.

У наші часи подібні проекти “деперсоніфіковано”, тобто за ними стоять в основно�

му не особистості, а великі компанії, та й саме явище зветься не меценатством, а кор�

поративною соціальною відповідальністю.

Сьогодні багато корпорацій допомагають столичній владі покращити життя киян,

однак інформації про це недостатньо, стверджує заступник голови КМДА Руслан

Крамаренко. Наприклад, половину каштанів, висаджених на Хрещатику, надали ме�

ценати, хоча багато киян про це й не знають. Київська влада реалізує певні проекти за

домовленістю з бізнесом, тоді як кияни, можливо, воліли б іншого. Приміром, замість

реконструкції дитячих майданчиків, яку традиційно проводять кандидати у депутати

напередодні виборів, варто було б перейти до будівництва спортивних майданчиків

для підлітків, розмірковує пан Крамаренко. Аби поєднати потреби киян з можливос�

тями та бажаннями бізнесу, столична влада ініціювала новий механізм співпраці.

Киян зведуть з інвесторами

Для того, щоб згуртувати проекти, які стосуються покращення умов проведення до�

звілля жителів столиці, поліпшення екології в місті, організації культурного життя то�

що КМДА запропонувала відродити засноване 1834 року Київське благодійне товари�

ство. Воно також збиратиме пропозиції безпосередньо киян, буде залучати кошти ін�

весторів та вирішувати, на що їх спрямувати. До експертної ради, яка керуватиме цим

процесом, увійдуть відомі люди, такі, як історик Києва Михайло Кальницький та іні�

ціатор “ГогольFEST” театральний режисер Владислав Троїцький.

Товариство регулярно звітуватиме про витрачені кошти та інформуватиме громад�

ськість про реалізацію проектів — для цього на веб�сайті буде розміщено “карту доб�

рих справ”. Організація патронуватиме музеї, історичні пам’ятки, парки, лікарні,

школи, проводитиме благодійні вечори для збору коштів під конкретний захід.

За словами Руслана Крамаренка, сьогодні мерія вже має різні проекти — від про�

хань мешканців облаштувати парки та сквери до пропозиції інвесторів з утримання

зоопарку.

“Я впевнений, якщо цей проект зробити публічним та аполітичним, показувати те,

що робить бізнес, це буде вагомим аргументом для більш активної участі приватних

компаній у покращенні життя мешканців столиці”,— вважає заступник голови

КМДА

Щоб з рт вати прое ти, я і стос ються по ращення мов проведення дозвілля жителів столиці, поліпшення е оло ії в місті, ор анізації льт рно о життя, столична влада пропон є
відродити засноване 1834 ро Київсь е бла одійне товариство

Експертиза засвідчила: 
на Хрещатику два каштани "Бріотті" 
Місь а влада розбереться, хто підмінив саджанці
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Київ запроваджує моду 
на екологічні авто 

Цьо оріч старт є прое т зі створення мережі
еле трота сі
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У столиці підростає нове покоління
бізнес#акул 

"Хрещати " з стрівся зі ст дентами – переможцями
ЧС зі страте ічно о менеджмент
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Коли заб’ють перший "кілок" 
в будівництво четвертої гілки метро
на Троєщину 
Б д вати четверт іл метрополітен в Києві поч-

н ть вже цьо о ро , повідомив олова КМДА Оле -
сандр Попов. "Що стос ється наших планів по метро,
ми точно розпочнемо в цьом році б дівництво четвер-
тої іл и метрополітен ", – на олосив очільни місь ад-
міністрації в ефірі теле анал "Київ". За йо о словами,
21 травня прем’єр-міністр Ми ола Азаров провів нара-
д щодо всіх об’є тів б дівництва чи ре онстр ції в
столиці з точ и зор надання підтрим и, додат ових
рес рсів на фінанс вання цих заходів. "Я маю надію,
що ми отримаємо ще додат ово імп льс, особливо фі-
нансовий, я ий дозволить нам а тивіз вати наш інвес-
тиційн діяльність", – зазначив Оле сандр Павлович.
Він на адав, що місь ої влади на сьо одні вже є іль-
а варіантів фінанс вання б дівництва четвертої іл и.
"Не б д зараз вдаватися в деталі, але д же приємно,
що ця тема, я а ба ато ро ів дис т ється, переходить
саме в та пра тичн площин . Найближчим часом,
маю надію, б демо мати фа т вбиття першо о " іл а" в
б дівництво цієї іл и", – запевнив олова КМДА

Кияни триматимуть руку на "пульсі"
столиці 
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі КМДА, о-

м нальна бюджетна станова "Конта тний центр міста
Києва" запровадж є новий спецпрое т "Прямий
зв’язо із иївсь ою місь ою владою", метою я о о є
надання можливості ожном меш анцю столиці осо-
бисто поставити запитання представни ам ор анів
місцево о самовряд вання та ви онавчої влади міста
для ефе тивно о виявлення і вирішення а т альних
проблем иян. Першим на зв’язо з иянами вийшов
начальни ГУ онтролю за бла о строєм КМДА Сер ій
Садовой, я ий чора один відповідав на запитання
по телефон "прямої лінії" в Конта т-центрі. Серед о-
ловних проблем, я і т рб ють наразі иян, – незадо-
вільне вивезення сміття з онтейнерів перевізни ом з
приб дин ової території; відновлення бла о строю піс-
ля ви онання планових та аварійних робіт на об'є тах
бла о строю; асфальт вання та ремонт дорі приб -
дин ової території; прибирання приб дин ової терито-
рії; стихійне сміттєзвалище місцях за ально о орис-
т вання; тримання та облашт вання л мб та азонів
тощо. Та е спіл вання план ють зробити постійним.
Запитання від иян та остей столиці прийматим ться
за телефоном 15-51. А слід вати за спіл ванням сі
охочі змож ть в режимі онлайн на сайті Конта тно о
центр http://1551.gov.ua/

Мирослав Вантух може стати 
Почесним громадянином міста Києва 
На чер овом сесійном засіданні деп тати Київра-

ди роз лян ть прое т рішення щодо присвоєння зван-
ня "Почесний ромадянин міста Києва" видатном -
раїнсь ом хорео раф Мирослав Вант х . Та им чи-
ном місь а влада має намір відзначити особливі зас-
л и митця перед територіальною ромадою Києва та
йо о а тивн ромадсь діяльність. Я стало відомо
"Хрещати ", подання відповідно о прое т рішення
ініціював олова КМДА Оле сандр Попов. Мирослав
Вант х – народний артист У раїни та Росії, ла реат
Національної премії імені Тараса Шевчен а, а адемі ,
Герой У раїни

Усі — на ярмарки! 
Я повідомили "Хрещати " в Головном правлінні

вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання на-
селення, в серед , 22 травня, в столиці відб д ться
традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Придбати
прод ти харч вання ияни змож ть Дніпровсь ом
районі – на просп. Возз’єднання, 2-10; Подільсь ом
– на просп. Правди, 31-35; Святошинсь ом – на ро-
зі в л. Т л зи та б льв. Ромена Роллана; в Шевчен ів-
сь ом – на в л. Тр довій, 7-а. Прод ція на ярмар ах
б де представлена в широ ом асортименті за цінами,
на 10–15 % нижчими від рин ових

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Сьо одні Господарсь ий с д Києва роз-
ляне позов щодо позбавлення заб дов-
ни а права орист вання земельною ді-
лян ою нав оло озера Тельбін на Берез-
ня ах. С дова тя анина триває вже іль а
ро ів поспіль, але “віз і нині там”. Б дів-
ництво приз пинено, проте ділян а й до-
сі юридично переб ває в оренді ТОВ “А -
вапар ”.

Для дніпровчан ця історія давня й наболіла. У 2003

році ділянку на вул. Юрія Шумського було виділено

компанії�забудовнику ТОВ “Аквапарк” для зведення

житлово�готельного комплексу зі спортивно�розва�

жальним центром.

“Ми очікували, що тут буде аквапарк, та, як виявило�

ся, відповідно до дозволу Інспекції архітектурно�буді�

вельного контролю, на території планувалось споруди�

ти ще три багатоповерхівки з паркінгом та офісним цен�

тром у парковій зоні неподалік від води”,— розповів

“Хрещатику” керівник ОСН “Комітет мікрорайону

“Березняки — Тельбін” Валерій Гуманенко.

Такий несподіваний поворот подій викликав обурен�

ня місцевих мешканців, і коли розпочалося будівниц�

тво, люди самотужки вийшли боронити озеро.

Місцева мешканка Лідія Кондратенко категорично

заявляє, що жителі мікрорайону не дадуть забудувати

територію, адже це улюблене місце відпочинку не лише

березняківців, а й усіх киян. Вони приїздять сюди купа�

тися, відпочивати, гуляти з дітьми та займатися спор�

том.

Після детального аналізу ситуації було встановлено,

що документи, на підставі яких діє забудовник, супере�

чать чинному законодавству України. Це стало для лю�

дей “останньою краплею”, і вони перейшли у наступ —

звернулися до суду.

В результаті тривалої судової тяганини активним

мешканцям мікрорайону все ж вдалося добитися скасу�

вання дозволу на будівництво. Однак договір на земле�

користування укладено на 25 років. А це, як зазначають

юристи, “бомба сповільненої дії”: поки у забудовника є

право розпоряджатися цією землею, будівництво може

поновитися в будь�який момент. Тому люди вважають,

що потрібно за будь�яку ціну довести справу до кінця.

Сьогодні Господарський суд Києва розгляне черго�

вий позов щодо позбавлення ТОВ “Аквапарк” права

користування земельною ділянкою навколо Тельбі�

на.

Ініціативу територіальної громади щодо збереження

зеленої зони навколо озера та її відновлення підтримала

міська влада. А поки остаточного рішення у справі не

прийнято, озеро та прибережну зону поступово почина�

ють відновлювати.

“На цій території вже завершена перша черга робіт,

також проведено чистку самого озера, зокрема пісок з

дна було намито на береги. Коли він підсохне, ми його

розгорнемо територією пляжу, аби мешканці Дніпров�

ського району мали гарне місце для відпочинку”,— за�

значив у коментарі “Хрещатику” радник голови КМДА

Олександр Мазурчак.

Окрім цього, змінюється й прилегла до озера тери�

торія. Тут вже встановили дитячий майданчик і відно�

вили алеї. До відкриття купального сезону на пляжі

обіцяють облаштувати тіньові навіси, альтанку й іще

один дитячий майданчик. Працюють і над озеленен�

ням ділянки.

Загалом за минулий рік для відновлення зони відпочин�

ку на Тельбіні було виконано робіт на 2,5 млн гривень
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Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Київсь а місь а держадміністрація створить бла одійне товари-
ство, я е а м лює прое ти з по ращення мов життя в столи-
ці та з рт є інвесторів, отових їх профінанс вати. До роботи
ор анізації б де зал чено відомих творчих людей, а про всі
“добрі справи” товариство звіт ватиме перед иянами. Пот жні
орпорації, я і баз ються в столиці, змож ть дол читися до ро-
боти ор анізації онте сті власних заходів із соціальної відпо-
відальності бізнес .
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Новини

Сьогодні в Києві поминатимуть 
Тараса Шевченка
У серед , 22 травня, о 19.00 Софії Київсь ій відб деться поминаль-

ний вечір з на оди перепоховання в У раїні Тараса Шевчен а. У про-
рамі вечора прозв чить хоровий онцерт Валентина Сильвестрова
“Псалми Шевчен ові” ви онанні А адемічно о амерно о хор “Київ”
під х дожнім ерівництом Ми оли Гобдича. Захід проводить Бла одій-
ний фонд “Вели а родина” за підтрим и Мін льт ри У раїни

Хто отримає гроші до Дня Києва і скільки
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі КМДА, олова місь адмі-

ністрації Оле сандр Попов підписав розпорядження, з ідно з я им до
Дня Столиці та Дня Києва о ремі ате орії малозабезпечених містян
отримають одноразов адресн соціальн матеріальн допомо .
Та , пятсот ривень отримають сім’ї за иблих аф анців, на я их по-

ширюється чинність За он “Про стат с ветеранів війни, арантії їх со-
ціально о захист ”.
Триста ривень перерах ють одерж вачам пенсій, я і втратили од -

вальни а; малозабезпеченим сім’ям, том числі ба атодітним, я і
переб вають на облі в ор анах соцзахист , а та ож сім’ям війсь о-
восл жбовців, я і за ин ли або померли мирний час під час прохо-
дження стро ової війсь ової сл жби; на дітей сиріт, я их померли
обоє бать ів, опі нам чи пі л вальни ам на дітей.
По двісті ривень дад ть інвалідам з дитинства та дітям з інвалідніс-

тю; одерж вачам соціальної пенсії на дітей-інвалідів ві ом до 18 ро ів
та тимчасової допомо и на дітей, бать и я их хиляються від сплати
аліментів; інвалідам І р пи, розмір пенсій я их не перевищ є 1500
рн.
Сто ривень одержать жертви політичних репресій та члени їхніх сі-

мей; до лядальни и за інвалідом І чи ІІ р пи, в я о о є психічні розла-
ди; інваліди ІІ р пи, розмір пенсій я их не перевищ є 1500 рн; не-
працюючі інваліди ІІІ р пи, розмір пенсійної виплати я их не переви-
щ є 1500 рн; непрацюючі пенсіонери, розмір пенсій я их не переви-
щ є 1500 рн; отрим вачі державної допомо и на дітей; одино і мате-
рі, а та ож по до ляд за дитиною до трьох ро ів із рах ванням рівня
доходів; фізичні особи, я і надають соціальні посл и; отрим вачі ом-
пенсації по до ляд за інвалідом І р пи або перестарілими 80-річно-
о ві , державної допомо и при синовленні дитини

Столична підземка вирішила здивувати
Спеціально до Дня столиці Київсь ий метрополітен під от вав пода-

р но иянам та остям міста. Я повідомили “Хрещати ” в ом наль-
ном підприємстві, сюрпризом для пасажирів столичної підзем и ста-
не фотопоїзд, інтер’єр я о о при рашатим ть світлини на теми “Таєм-
ниці метрополітен ” та “Метро ні оли не спить”.
Фото з ци л таємниць метро проллють світло на небачені орист -

вачами метро онстр ції перспе тивних станцій, маловідомі об’є ти,
т нелі та спецтехні , я а забезпеч є робот підзем и. У свою чер ,
добір а світлин про “метро, що ні оли не спить”, продемонстр є ніч-
не життя підзем и та доведе, що метрополітен — це не завмерла спо-
р да з бетон та метал , а живий працьовитий механізм. Він не спо-
чиває ось же понад півстоліття, безперервно працюючи для омфор-
т та безпе и иян. За авторсь им зад мом, місце е спозиції навмис-
но обрано та им чином, щоб б денний для пасажирів проїзд перетво-
рився на ці ав та пізнавальн подорож метрополітенівсь им підзе-
меллям. Фотопоїзд рс ватиме на червоній ілці метро з 23 травня, з
роз ладом йо о р х можна б де ознайомитись четвер на сайті Ки-
ївсь о о метрополітен

Цифра дня

1 211 000 000 
гривень становив загальний обсяг витрат на технологічні інновації в
столиці у 2012 році 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Велосипедисти перекриють рух у столиці
З п’ятниці 24- о до неділі 26- о травня в рам ах про рами свят -

вання Дня Києва вшосте в столиці відб деться масштабне і традицій-
не велосвято — Race Horizon Park 2013. На час заїздів б де пере ри-
то частин в лиць для проїзд автомобілів, я ими проляже маршр т
пере онів.
24 травня, в п’ятницю, з 11.00 до 14.00 б де обмежено р х на в л.

Героїв Оборони, Голосіївсь ом проспе ті, в л. Голосіївсь ій, в л. Са-
перно-Слобідсь ій, Страте ічном шосе, проспе ті На и, в л. Бла ит-
но о.
У с бот , 25 травня, з 8.00 до 16.00 пере риють р х на Європейсь ій

площі, Майдані Незалежності, в л. Хрещати , Бессарабсь ій площі.
26 травня, в неділю, з 9.00 до 15.00 пере риють в л. Ми оли Грін-

чен а, Кірово радсь , Червонозоряний проспе т, в л. Андрія Голов-
а, в л. Солом’янсь , Протасів Яр. Я повідомляє УНІАН, для забез-
печення безпе и вело он и б де відремонтовано дорожнє по риття
низ и в лиць міста, я і на певний час стан ть імпровізованими шосе
для професійних велосипедистів. Дане дор чення отримали лави Со-
лом’янсь о о та Голосіївсь о о районів Києва від олови Київсь ої
місь ої державної адміністрації Оле сандра Попова

Де можна буде побачити раритети 
з олімпіади 1913 року
М зейно-вистав овий центр “М зей історії Києва” запрош є иян та
остей столиці відвідати 25 травня тематичн вистав “Сторіччя олім-
пійсь о о Києва 1913-2013”. Вона при рочена до сторіччя створення
Київсь о о олімпійсь о о омітет та проведення І Всеросійсь ої олім-
піади в Києві.
Серед е спонатів — матеріали М зею спортивної слави У раїни та

М зею історії міста Києва, а саме: медалі (золота, срібна, бронзова) з
олімпіади та значо часни а, фото рафії з т рнірів та особисті речі
спортсменів, ні альний фотоальбом иянина-вболівальни а. Крім то-
о, ході від риття б де проведено процед р cпецпо ашення штем-
пелем “перший день” поштово о бло “100 ро ів. Перша російсь а
олімпіада. Київ 1913”.
На адаємо, І Всеросійсь а олімпіада в Києві тривала з 20 до 24

серпня 1913 ро . Зма ання проходили за 11-ма видами спорт : ле -
а атлети а, імнасти а, фехт вання, боротьба, важ а атлети а,
стрільба, плавання, вело- та мотоспорт, ла н-теніс, ф тбол.
Понад 600 часни ів представляли 21-е місто: Мос в , Сан т-Пе-

терб р , Варшав , Ри , Київ, Хар ів, Одес , Кам’янець-Подільсь ий,
Черні ів, Мо ильов, Л ць , Новоросійсь , Севастополь, Ростов, Кате-
ринослав, К рсь , Самар , Тирасполь, Рівне, Юр’єв, Віндав .
У підс м , найбільше на ород різно о ґат н вибороли спортсме-

ни Сан т-Петерб р а, др е місце посіли представни и У раїни, зо -
рема, спортсмени Києва, а третє — мос вичі

Експертиза засвідчила: 
на Хрещатику два каштани
"Бріотті"
Міська влада розбереться, хто підмінив саджанці
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Коли в Києві зацвіли аш-
тани, стало зроз міло —
саджанці, я і в середині
вітня рочисто висадили
на Хрещати представни-
и місь ої влади та спон-
сори — зовсім не обіцяні
иянам м’ясочервоні
“Бріотті”. Пояснення
районно о КП УЗН, що віт
“побілів” через стрес від
перевезення, не задоволь-
нив столичн адміністра-
цію — і, я виявилося, не
дарма. Три незалежні е с-
пертизи, одна з я их б ла
замовлена особисто оло-
вою КМДА Оле сандром
Поповим, засвідч ють: де-
рева, висаджені на олов-
ній в лиці раїни, чотирьох
видів, і з них лише два са-
джанці — сорт “Бріотті”.

Тепер міська влада спільно з про�

куратурою розбиратиметься, на яко�

му ж етапі відбулася підміна очіку�

ваних м’ясочервоних каштанів на

саджанці інших сортів. Про це під

час брифінгу заявив радник голови

КМДА Олександр Мазурчак. “Зараз

розслідуванням цієї справи займа�

ється прокуратура, це питання на

особистому контролі голови КМДА.

Потрібно з’ясувати — чи це була

підміна з італійської сторони, з роз�

садників якої, власне, і закуповува�

лись каштани, чи підміна відбулася

вже в Україні, на базі фірми�посе�

редника”,— розповів пан Мазурчак.

Наразі правоохоронні органи

крок за кроком досліджують — як

саме на головну вулицю країни по�

трапили не ті каштани. Перші пору�

шення вже віднайшли — відповідно

до угоди, саджанці мали бути по�

ставлені відразу на базу Шевченків�

ського КП УЗН, в той час як на�

справді їх зберігали на розсадниках

фірми�посередника.

Зазначимо, що 289 саджанців, які

в середині квітня висадили на Хре�

щатику, були закуплені в італійської

сторони через фірму�посередника

ТОВ “Професійний садівник”. 174

дерева оплатили з міського бюджету,

115 — Києву подарували спонсори.

За словами Олександра Мазурча�

ка, на столичній скарбниці така під�

міна жодним чином не позначить�

ся — наразі місто заплатило лише 

50 % від повної вартості дерев та не

збирається виплачувати решту суми,

доки не розбереться в ситуації. Як

повідомлялося раніше, з міського

бюджету на закупівлю каштанів бу�

ло виділено 980 тисяч гривень.

А от перших винних у цій справі

вже знайшли — столична адмініс�

трація подала на звільнення з обій�

маної посади начальника КП УЗН

Шевченківського району. У КМДА

запевняють — або ж посадовець

причетний до підміни каштанів, або

ж винен у недбалості, адже не забез�

печив належного контролю за якіс�

тю саджанців.

Директор ботсаду імені О. Фоміна

Олександр Сенчило запевняє — на

стадії, коли саджанці висаджували,

визначити, якого конкретно вони

сорту, було неможливо. Фахівцям,

які проводили експертизу, аби ви�

значити вид дерев, довелося в лабо�

раторних умовах проводити анато�

мічні зрізи посадкового матеріалу.

До слова, тепер на головній вули�

ці ростуть каштани чотирьох видів,

“представників” одного з них немає

навіть в ботанічних садах столиці.

Після того, як міська влада таки від�

найде м’ясочервоні “Бріотті”, са�

джанці з Хрещатика планують пере�

садити на інші вулиці Києва.

Аби такі випадки не повторюва�

лися, при міськадміністрації ство�

рять спеціальну експертну раду, яка

комплексно опікуватиметься голов�

ним символом міста

Кадрові ротації в столичних
районах
Призначено нових голів трьох районів та першого заступника 
голови КМДА

Як відомо, попередник Анатолія Голубченка на

посаді першого заступника голови КМДА Олек�

сандр Мазурчак пішов у відставку, мотивуючи це

тим, що всю провину за ситуацію, що склалася у

столиці в зв’язку зі снігопадами, він готовий взя�

ти на себе. Тоді ж за незадовільну роботу з очи�

щення міста від опадів було звільнено керівників

кількох районів, КК “Київавтодор” та начальни�

ка Управління з питань надзвичайних ситуацій.

На їхні місця було призначено нових керівників.

Днями закрили і вакансії в керівництві міста та

районів.

Так, з 21

травня 2013 ро�

ку Анатолія Го�

лубченка при�

значено пер�

шим заступни�

ком голови

КМДА. Відпо�

відне розпоря�

дження підпи�

сала секретар

Київради Гали�

на Герега після

п о г о д ж е н н я

кандидатури Президентом України та Кабінетом

Міністрів. Разом із тим, з посади заступника го�

лови КМДА Анатолія Голубченка звільнено.

Довід а “Хрещати а”. Анатолій Гол бчен-
о народився 6 червня 1950 ро в Марі полі
Донець ої області. У 1970 році за інчив Жда-
новсь ий метал р ійний інстит т, отримавши

освіт за фахом інженер-метал р . За визнач-
ні засл и та дося нення в тр довій діяльності
б в на ороджений найвищими державними
на ородами: Почесним званням “Засл жений
працівни промисловості У раїни” (1995), ор-
денами “За засл и” ІІІ ст пеня (1998), “За за-
сл и” ІІ ст пеня (2008), “За засл и” І ст пе-
ня (2010), на ородою “За с млінн працю”
(2010). Є ла реатом Державної премії У раїни
в ал зі на и і техні и (1994).

Окрім цього,

П р е з и д е н т

України Віктор

Янукович своїм

розпоряджен�

ням від 20 трав�

ня 2013 року

призначив Сер�

гія Кравченка

головою Дніп�

ровської РДА.

Раніше глава

держави підпи�

сав розпоря�

дження про звільнення Олександра Шевчука з

посади голови Дніпровської РДА. Згідно з доку�

ментом, оприлюдненим на сайті Президента,

Олександр Шевчук залишає посаду у зв’язку з ви�

ходом на пенсію.

Довід а “Хрещати а”. Сер ій Кравчен о
народився 22 серпня 1957 ро в місті Сміла
Чер ась ої області. Має вищ освіт , 1979
році за інчив Київсь ий інженерно-б дівельний
інстит т. Удостоєний Почесно о звання “Засл -
жений працівни сфери посл У раїни” (2005).
За альний стаж роботи Сер ія Кравчен а ста-
новить більше 37-ми ро ів, з я их понад 22 ро-
и — на державній сл жбі. На адаємо, до цьо-
о час Сер ій Кравчен о обіймав посад пер-
шо о заст пни а олови Дніпровсь ої РДА.

Президент України Віктор Янукович призна�

чив Станіслава Прокопенка головою Деснян�

ської РДА. Його попередника на цій посаді Вікто�

ра Жеребнюка на парламентських виборах 28

жовтня 2012 року було обрано народним депута�

том у мажоритарному окрузі № 14 (м. Жмеринка,

Вінницька область).

Довід а “Хрещати а”. Станіслав Про о-
пен о народився 6 серпня 1973 ро в м. Се-

лидове До-
нець ої облас-
ті. Освіта ви-
ща — 2001
році за інчив
Донець ий ін-
стит т е оно-
мі и та оспо-
дарсь о о пра-
ва. Має понад
20 ро ів за-
ально о стаж
роботи, з них
більше 3-х ро-
ів — державна сл жба. До призначення на
посад олови Деснянсь ої райдержадмініс-
трації Станіслав Про опен о обіймав посад
першо о заст пни а олови Черні івсь ої обл-
держадміністрації.

20 травня

2013 року Пре�

зидент України

Віктор Януко�

вич підписав

розпорядження

про призначен�

ня Сергія Кру�

ш а н о в с ь к о г о

головою По�

дільської РДА.

Він замінив на

цій посаді Пет�

ра Матвієнка,

якого було звільнено за неналежну організацію

з прибирання снігу 21�22 січня цього року.

Довід а “Хрещати а”. Сер ій Кр шанов-
сь ий народився 12 люто о 1965 ро в Ки-
єві. Має вищ освіт , в 1994 році за інчив Ки-
ївсь ий державний технічний ніверситет б -
дівництва і архіте т ри, а 2004 році — На-
ціональн а адемію державно о правління
при Президентові У раїни. На ороджений
Почесною рамотою Кабінет Міністрів У ра-
їни (2007). За альний стаж роботи Сер ія
Кр шановсь о о становить більше 31 ро , з
я их понад 15 — на державній сл жбі. До
цьо о час Сер ій Кр шановсь ий обіймав
посад першо о заст пни а олови Поділь-
сь ої РДА

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У понеділо Президент У раїни Ві -
тор Ян ович підписав розпоряджен-
ня, з ідно з я ими три столичні
райони очолили нові ерівни и. Від-
та Подільсь им районом опі вати-
меться Сер ій Кр шановсь ий, Дніп-
ровсь им — Сер ій Кравчен о, Дес-
нянсь им — Станіслав Про опен о.
О рім цьо о, від чора першим за-
ст пни ом олови КМДА призначено
Анатолія Гол бчен а.
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Фахівці провели три незалежні е спертизи, одна з я их б ла замовлена особисто оловою КМДА Оле сандром Поповим



Ділові новини

За тиждень у Києві зареєстрували 207 юросіб
За мин лий тиждень в У раїні зареєстровано 819 юридичних осіб,

чверть із них — Києві (207). Далі йд ть Одесь а, Дніпропетровсь а і
Донець а області, в я их зареєстровано 58, 54 і 53 юридичні особи
відповідно. Про це “Хрещати ” повідомила Державна реєстраційна
сл жба. Та ож за цей час в У раїні зареєстровано 3656 фізичних
осіб — підприємців, найбільше з я их — 288 — Донець ій області.
Др е місце посідає Київ, де зареєстровано 264 фізичні особи — під-
приємці, за ним слід ють Одесь а область (255) та АР Крим (240). На-
ад ємо, реєстрація юридичної особи здійснюється протя ом двох ро-
бочих днів, фізичної особи — підприємця — трьох

Містянам продавали на ринках 
зіпсовану рибу 
Рейдові перевір и, проведені Київсь ою міжрайонною е оло ічною

про рат рою, засвідчили чисельні пор шення ветеринарно-санітар-
но о за онодавства при реалізації риби на рин ах столиці. Я інфор-
м є прес-сл жба Дніпровсь ої е оло ічної про рат ри, за рез льта-
тами перевір и виявлено непоодино і випад и пор шення вимо чин-
но о за онодавства під час продаж і збері ання живої та охолодженої
риби, а та ож відс тність лабораторно о державно о онтролю за
я істю та безпе ою прод тів лов та харчової прод ції з них. Зо ре-
ма під час перевір и на території рин TOB “Форест Гр п” виявлено
фа т реалізації свіжовиловлено о арася за альною ва ою 100 без
виснов ів лабораторії про йо о епізоотичне, ветеринарно-санітарне
бла опол ччя та я ість. Поряд із цим вил чено 450 сн лої риби (тов-
столоб та ороп) непридатном для реалізації стані. Анало ічні пор -
шення виявлені й при проведенні перевір и на території рин ів ФОП
Бась о (ПП “Оптіма 1”), ТК “Мая ” та “Оболонь”. Усьо о під час пере-
віро Київсь ою міжрайонною е оло ічною про рат рою за ст. 107
КУпАП с ладено 6 прото олів, вил чено 800 свіжої та охолодженої
риби, я а реалізов валась без до ментів та з пор шенням ветери-
нарно-санітарних правил, що може спричинити вини нення та розпов-
сюдження острих шл н ово- иш ових та інфе ційних захворювань.
В азані вище пор шення чинно о за онодавства стали можливими
внаслідо неналежно о ви онання своїх обов’яз ів завід вачами лабо-
раторій. На с нення цих пор шень Київсь ою міжрайонною е оло іч-
ною про рат рою внесено подання дире тор Державно о на ово-
дослідно о інстит т з лабораторної діа ности и та ветеринарно-сані-
тарної е спертизи

Квартири у столиці подешевшали
Квартири в Києві подешевшали, але ціни, я і раніше, недост пні

для більшості раїнців. Аналіти и сайт без оштовних о олошень
Slando відстежили пропозиції на вторинном рин столичної нер хо-
мості та розповіли “Хрещати ”, с іль и зараз ошт є стати власни-
ом сво о житла. Станом на середин травня на Slando б ло вистав-
лено понад 80 тисяч о олошень про продаж вартир Києві. Найбіль-
ше пропозицій по три імнатних вартирах. Середня ціна “трійо ”
травні с лала $ 161,5 тис., тоді я березні їх пропон вали за $ 170,3
тис. Найбільш поп лярні серед три імнатних вартир житла площею
від 70 до 80 вадратних метрів. При цьом ціни на “трій и” старт ють
від $ 70 тис. (зрід а навіть з стрічаються пропозиції від $ 60 тис.) і ся-
ають мільйона доларів. Др і за іль істю пропозицій — дво імнатні
вартири. За весн вони подешевшали найбільше — в середньом з
$ 112 тис. до $ 100 тис. При цьом найпоп лярнішим “розміром” вар-
тири є площа від 50 до 60 м в. А найдост пніші пропозиції можна
знайти в столиці від $ 45 тис

На Київщині податківець попався на хабарі
Заст пни начальни а од-

но о із стр т рних підрозді-
лів територіальної інспе ції
Державної подат ової сл ж-
би в Київсь ій області б в за-
триманий при спробі отри-
мати хабар в розмірі 35 тис.
рн. Про це “Хрещати ” про-
інформ вали в прес-сл жбі
про рат ри Київсь ої об-
ласті. За та “вина ород ”
він обіцяв фізичній особі —
підприємцю зменшити
штрафні сан ції, нараховані
сл жбою за рез льтатами
до ментальної перевір и діяльності підприємця. Підприємець займа-
лася роздрібною тор івлею промисловими товарами. Провівши пере-
вір , подат івці виявили в її діяльності низ пор шень подат ово о
за онодавства і сплат подат ів не повном обсязі. У та их випад ах
подат івці на ладають штраф на пор шни а. Посадовець почав по ро-
ж вати підприємцю на ласти штраф майже мільйон ривень. Й од-
раз запропон вав інший варіант — за 35 тис. рн хабара йом осо-
бисто штраф становитиме лише 25 тис. рн. Злочинна діяльність по-
дат івця б ла ви рита про рат рою Київсь ої області спільно з об-
ласним правлінням СБУ. В азаній сл жбовій особі повідомлено про
підозр вчиненні римінально о правопор шення, передбачено о ч.
3 ст. 368 КК У раїни, тобто — в одержанні хабара сл жбовою особою,
я а займає відповідальне становище, поєднане з йо о вима анням.
Сан ція зазначеної статті передбачає по арання ви ляді позбавлен-
ня волі на стро від 5 до 10 ро ів з позбавленням права обіймати пев-
ні посади чи займатися певною діяльністю на стро до 3 ро ів та з он-
фіс ацією майна

Поблизу Обухова незаконно видобували пісок
20 травня 2013 ро в адміністративних межах Об хівсь о о район

Київсь ої області (в районі міста У раїн и) виявлено фа т неза онно о
проведення невстановленими особами ідротехнічних робіт з намив
піс , повідомляє прес-сл жба Дніпровсь ої е оло ічної про рат ри.
Відомості про зазначене римінальне правопор шення 20.05.2013 Ки-
ївсь ою міжрайонною е оло ічною про рат рою внесені до Єдино о
реєстр дос дових розслід вань. Неза онн діяльність з видоб вання
піс припинено. Зважаючи на розповсюдженість та их пор шень, пе-
ревір и з означено о питання тривають

У місті припинено діяльність 
“конвертаційного центру”
Співробітни и подат ової міліції ГУ Міндоходів м. Києві виявили

роз ал жен мереж “транзитних” та “фі тивних” підприємств, заді-
яних злочинній схемі придбання обладнання для потреб бюджет-
них станов, ціна я о о майже вдвічі перевищ вала середньорин о-
в . Я повідомляє відомство, різниця в ціні за допомо ою під он-
трольних с б’є тів осподарювання перерахов валась на рах н и
іноземних ромадян, від ритих в одній із бан івсь их станов столи-
ці. Надалі ці ошти на підставі нотаріально засвідчених дор чень
знімались отів ою та, за винят ом вина ороди за посл и, переда-
вались замовни ам. Під час обш ів, я і проводились з ідно з рі-
шеннями с д , махінаторів б ло вил чено вели іль ість ор тех-
ні и, до ментів та еле тронних носіїв інформації з даними про “ті-
ньов б х алтерію”, печат и фі тивних фірм, а та ож майже сто ти-
сяч ривень отів ою. Відповідно до оціно фахівців, за час майже
19 млн рн. За словами першо о заст пни а начальни а ГУ Міндо-
ходів м. Києві І оря Уси а, з почат поточно о ро підрозділами
подат ової міліції міста припинено діяльність 10-ти “ онвертаційних
центрів” та 108-ми фі тивних с б’є тів підприємниць ої діяльності,
що входили до їх с лад . З тіньово о обі до бюджет поверн то
майже 100 млн рн
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Київ запроваджує моду 
на екологічні авто
У столиці стартує проект зі створення мережі електротаксі 
Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

У Києві очі ється б м на еле тромо-
білі. За оцін ами е спертів, продажі
та их е оло ічних авто мож ть зрос-
ти більш ніж десятеро після зап с
прое т еле трота сі. Наразі інвесто-
ри вже отові в ласти ньо о роші,
а столичне метро от є інфрастр -
т р для обладнання станцій заря-
джання а м ляторів. Я що до осені
Київрада затвердить цей прое т, то
цьо оріч в столиці мож ть з’явитися
перші еле тричні та сомотори та
еле трозаправ и.

Позитивна стабільність
Продажі електрокарів в Україні торік залиши�

лися на рівні попереднього періоду. На фоні за�

гального спаду реалізації автомобілів таку ста�

більність можна вважати за позитивну тенденцію.

Хоча більшість споживачів все ще з насторогою

дивиться на технології майбутнього й не поспі�

шає переплачувати за екологічне безбензинове

авто.

Активні продажі електрокарів почалися у Києві

близько двох років тому, й сьогодні, за оцінками

експертів, у столиці їздить лише з 50 таких авто.

Переваги електромобіля — екологічність, надій�

ність, вартість експлуатації на 100 км проїзду в

5—8 гривень. Якісні легковики мають високий рі�

вень електровологозахисту, вони здатні працюва�

ти, знаходячись у воді.

Але є й суттєві недоліки: невелика максимальна

швидкість у більшості авто (на рівні 120 км на годи�

ну), коротка відстань, яку можна проїхати на пов�

ністю зарядженому акумуляторі (100—150 км) і

довгий строк заряджання батареї (6—8 годин), а та�

кож вартість, на 30% більша за вартість бензиново�

го аналогу (середня ціна електричного авто —

$ 18—25 тис.). Дорожнеча пояснюється ціною ком�

плекту акумуляторних батарей, яка сягає $ 8 тис.

Окрім вартості, серйозною проблемою є питан�

ня забезпечення авто “харчуванням”. Наразі по�

купці електромобілів — це в основному мешканці

приватних будинків, де можна без проблем під’єд�

натися до мережі. У висотних будинках треба тяг�

нути кабель або домовлятися з експлуатаційною

організацією, а це зайвий клопіт. Заправок для

електрокарів у місті майже немає. Позаминулого

року енергокомпанія ДТЕК придбала кілька япон�

ських електрокарів та пообіцяла спільно з “Київе�

нерго” створити у Києві мережу заправок. Однак

ця робота розпочнеться не раніше 2015 року.

Торік на одній із київських бензинових АЗС все ж

таки з’явилася безкоштовна станція підзарядки

акумуляторів. Автодилери вели переговори з мере�

жами супермаркетів та торговельними центрами з

приводу облаштування паркувальних місць розет�

ками для електромобілів. Та поки таких авто

небагато,  немає й заправок. Однак цьогоріч ситу�

ація може кардинально змінитися в усіх напрямках.

Заправки на базі станцій метро

Найближчим часом на розгляд сесії Київради

буде винесено проект рішення із затвердження

проекту з розвитку електротаксі у Києві, повідо�

мив “Хрещатику” директор офіційного представ�

ництва в Україні автовиробника електромобілів

BIO Automotive Company (Гонконг) Арсеній Абду�

раїмов. Його компанія представляє інвестора,

який готовий надати 200 електрокарів для служби

таксі й віддавати від чверті до третини прибутку

від її роботи у міський бюджет. Від столичної вла�

ди вимагається лише створення умов для облад�

нання станцій заряджання акумуляторів — виді�

лення невеличких територій та забезпечення

можливості електропостачання.

Київська міська держадміністрація всіляко під�

тримує пропозиції інвестора. На сьогодні вже роз�

роблено технічну документацію проекту створен�

ня мережі заправних станцій на базі станцій Київ�

ського метрополітену, повідомив пан Абдураїмов.

Останнім часом керівництво метро активно про�

водило модернізацію, міняло локомотиви, вста�

новлювало синхронні двигуни. Це дозволило ско�

ротити енергоспоживання, завдяки чому запас

вільних потужностей електромереж зріс з 20 % до

майже 40 %. Їх можна використати для зарядки

електромобілів, кабелі ж для підключення будуть

подаватися через вентиляційні шахти до виходу з

метро, пояснюють інженери. В результаті місто

отримає подвійну вигоду — зиск від використання

обладнання, що простоює, й суттєво скоротить

викиди шкідливих речовин.

Загалом вартість усього проекту складає $ 9

млн. Планується обладнати пункти зарядки біля

10 станцій метро, ще 10 заправок розташують на

станціях технічного обслуговування. Причому ін�

вестор має намір дозволити безкоштовно вико�

ристовувати зарядні станції поряд зі станціями

метро всім без винятку електромобілям. Потуж�

ність заправок буде більшою, аніж домашньої

електромережі, тому на повну зарядку акумулято�

ра вистачить 20�ти хвилин. Тож тільки�но Київра�

да дасть згоду, проект електротаксі почне втілюва�

тися у життя. Загалом плани у інвестора грандіоз�

ні — зайняти близько 10 % ринку таксі, яких у Ки�

єві налічується понад 25 тисяч.

Утопія чи технологія майбутнього?

Існує думка, що час електрокарів ще не настав,

а радикальні песимісти кажуть, що ця технологія у

найближчий час не стане масовою і взагалі може

піти у небуття. Торік потужний автовиробник

Toyota оголосив про згортання виробництва елек�

трокарів (офіційна причина — низький попит) та

концентрацію винятково на гібридах. Мовляв,

електроавто не відповідає вимогам часу, це не те,

чого потребують споживачі саме зараз. Дехто роз�

цінив це рішення як сигнал про неперспектив�

ність електрокарів у цілому. Однак навряд чи рі�

шення японського автовиробника можна вважати

показовим. Toyota ніколи не вела власні розробки

у сфері електрокарів, використовувала досягнен�

ня інших, тож для неї відмова від цього напрямку

є логічною, кажуть експерти. Натомість є такі ви�

робники, як норвезька Think (яку нещодавно при�

дбала турецька BD Otomotive), індійська Reva

Electric Car, низка китайських виробників, які ви�

пускають доступну для широкого кола споживачів

продукцію, вкладають кошти в розвиток техноло�

гій. Сьогодні вже існують акумулятори, заряду

яких вистачає на 400 км. Цього року найвідоміші

німецькі автовиробники планують запропонувати

нові моделі електрокарів уперше. Можливо, сьо�

годні дійсно такий транспорт купують переважно

мрійники та ентузіасти, але тенденції на ринку

свідчать про зміни, що швидко наближаються.

В’ячеслав ГРИБИНЮК, власни еле -
тромобіля з Києва:
— Я їждж на еле тромобілі майже рі , про-

їхав понад 15 тисяч м. Для міста еле тро ар —
це ідеальний варіант. Авто реально е ономне.
Поїзд а на ньом обходиться в рази дешевше,
аніж на бензиновом авто. Я підрах вав, заряд-
а а м лятора ошт є 6—8 рн на 100 м, і цю
відстань я мож проїхати на одній зарядці. Але
в мене а ресивний стиль ерм вання, я що ж
їхати зі швид істю до 60 м на один , то однієї
заряд и а м лятора може вистачити і на біль-
ш дистанцію. До рішення придбати саме та е
авто мене та ож підштовхн ла сит ація з по-
стійними заторами на столичних доро ах. Коли
еле тромобіль стоїть заторі, дви н не пра-
цює, на відмін від звичайно о авто, я е в та о-
м разі дарма витрачає бензин. Тож за алом
протя ом ро я зе ономив близь о третини
вартості традиційно о авто з дви ном вн т-
рішньо о з оряння.
Проблем роботі ле ови а ще не спостері-
аю, єдине що — взим б ли певні не аразди
з обі рівом, одна вони спо ійно виріш ються.
Мож та ож прип стити, що незабаром дове-
деться змінити олод и. За алом техобсл ов -
вання забирає мінім м час й мінім м рошей,
не потрібно міняти масла, фільтри, альмівн рі-
дин тощо — всьо о цьо о просто немає

Марка авто
Потужність двигуна, кВт

Вартість,
грнномі.

нальна пікова

Selena EC�4LW 7,5 10 133 373 
Bio Auto Eva 5 8,5 30 164 000 

Lifan 320 5,5  152 520 

ЗАЗ Sens 60 � 30 139 400 
CF�5 (на базі Daewoo
Matiz) 4 20 123 000 

Mitsubishi i�MiEV 25 47 кВт к.с. 355 500 
Renault ZOE Expression � 60 кВт к.с. 295 200 
BYD E6 � 121 к.с. 404 000 

Еле тро ари,
я і пропон ються до продаж в У раїні

Правор ч — В’ячеслав Грибиню , я ий посів третє місце зма аннях Др о о б а Києва зі слалом
на эле тромобілях
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П’ятеро ст дентів та аспірантів Ки-
ївсь о о ніверситет імені Тараса
Шевчен а здоб ли світов перемо
на престижном чемпіонаті зі стра-
те ічно о менеджмент Global
Management Challenge (GMC). “Хре-
щати ” дізнався, с іль и з силь
ошт є та а перемо а, я і навич и
напрацьов ються під час он рс і
що страте ічні менеджери пропон -
ють для по ращення роботи нашо о
міста.

— Як довго ви йшли до перемоги на міжнародно�
му чемпіонаті GMC?

Ілля Потапенко: Загалом — чотири роки.

Тарас Пасажко: Довше за всіх до цього успіху

йшов я, розпочавши участь у GMC ще у 2008 ро�

ці в студентському чемпіонаті. В цілому ж в

GMC я грав 5 років.

— Що допомогло вам у підготовці до GMC най�
більше?

Дмитро Головчук: В першу чергу, це фундамен�

тальна економічна освіта в університеті імені Та�

раса Шевченка. Викладачі багатьох курсів сфор�

мували той базис, на який нашарувались різно�

манітні навички (в тому числі — ведення розра�

хунків), які ми змогли використати в GMC.

Тарас Пасажко: Факультет дає грунтовні знан�

ня. Прикладом того, наскільки гарна підготовка

університету, є перемога в найпершому студент�

ському чемпіонаті GMC команди економкібер�

нетиків — представників нашого факультету.

— Як розподілялись ролі в команді?
Микола Ткаченко: Як правило, організатори

вважають, що ролі в команді повинні бути розпо�

ділені згідно з функціями. Тобто, один виконує

обов’язки комерційного директора, інший — фі�

нансового директора, третій — директора з вироб�

ництва тощо. Але в нашій команді функції розпо�

ділялись іншим чином. Усі розрахунки, як фінан�

сові, так і маркетингові, розраховувались в MS

Excel автоматизовано. Фактично за це відповідав

комп’ютер. Ми розподіляли обов’язки в команді

скоріше з організаційного боку. Дмитро Головчук,

капітан команди, прописував команди в MS Excel

і відповідав за зовнішні зв’язки команди в рамках

національного чемпіонату. Тарас Пасажко вів

міжнародні зв’язки — за п’ять років у нього нако�

пичилось багато зв’язків за кордоном.

— Чому ви вирішили виступити саме таким
складом і чому в вашій команді не було дівчат?

Тарас Пасажко: Для того, щоб команда показу�

вала найкращі результати, кожен гравець має бу�

ти спроможним виграти чемпіонат самотужки.

Відповідно, об’єднались найбільш сильні гравці.

Так вийшло, що хлопці захоплюються цією грою

набагато більше, ніж дівчата. Отже, об’єднання

таким складом було найбільш ефективним саме

для отримання ефекту синергії. Ідея була в тому,

щоб створити команду учнів і наставників. Але

не можна назвати деяких членів команди суто

учнями, тому що я завжди змушував хлопців до�

ходити до розуміння самостійно. Завдяки цьому,

в них з’явилась можливість показати гарний ре�

зультат. Посісти третє місце на чемпіонаті Укра�

їни в перший рік участі — велике досягнення.

— Скільки годин щотижня ви приділяли підго�
товці до змагання?

Дмитро Головчук: Об’єктивно я приділяв зма�

ганню увесь вільний час.

Тарас Пасажко: Якщо порахувати ведення по�

літики, спілкування з представниками інших

країн, то приблизно година�дві на день.

— Хто оплачував вашу участь у конкурсі?
Дмитро Головчук: Нашу участь у дорослому

чемпіонаті оплачувала компанія “Донбасенер�

го”, яка двічі здійснювала матеріальну підтрим�

ку — під час перемоги на національному чемпіо�

наті й у міжнародному фіналі.

— Які нові навички або здібності ви набули в
процесі підготовки до GMC і як це допомогло вам у
звичайному житті?

Віталій Ігнатюк: В мене виробилась цінна на�

вичка роботи в команді. Я навчився розподіляти

обов’язки і вирішувати завдання колективно.

Дмитро Головчук: В мене розвинувся систем�

ний погляд на речі. Також з’явилась можливість

добре натренуватись в роботі з MS Excel.

— Чи плануєте ви далі грати в GMC? Чи плану�
єте грати в інші конкурси?

Микола Ткаченко: Ми взяли максимум із учас�

ті в цьому конкурсі і плануємо тепер передавати

досвід молодшим учасникам. За ініціативи Тара�

са Пасажка в університеті був організований гур�

ток, який налічує приблизно 30 учасників, щиро

зацікавлених в цьому конкурсі.

Дмитро Головчук: Важко знайти інший подіб�

ний конкурс до GMC. Але я би залюбки взяв іще

участь у конкурсі від BNP Paribas.

— Хто у вашому розумінні є хорошим керівни�
ком?

Ілля Потапенко: Все залежить від умов роботи.

В одних умовах – це диктатор, в інших — це лю�

дина, яка вільно делегує обов’язки і дає можли�

вість для розвитку, творчості тощо. Тобто, все за�

лежить від компанії, де він працює.

Микола Ткаченко: Ефективний менеджер — це

людина, яка об’єктивно розуміє сутність проце�

сів, що відбуваються на підприємстві, вміє до

них адаптуватись, знайти необхідний засіб для

оптимізації діяльності саме на цьому підприєм�

стві й прагне використовувати нові методи в

управлінні.

— Як, на вашу думку, співвідносяться поняття
“логічний інтелект” та “емоційний інтелект”?
Який інтелект є більш важливим для керівника?

Тарас Пасажко: Якщо компанія оперує зде�

більшого людськими ресурсами, то більш важли�

вим є емоційний інтелект. Там, де виробничий

процес автоматизований і працівник є легко за�

мінюваним — логічний інтелект набуває більш

суттєвого значення.

— Якщо б ви порівняли місто Київ із підприєм�
ством, то що би ви запропонували для покращення
стратегічного управління ним?

Ілля Потапенко: Я би запропонував покращи�

ти узгодженість роботи між відомствами.

Микола Ткаченко: І щоб це не призводило до

бюрократії. Щоб проблема вирішувалась одразу.

Тарас Пасажко: Підвищити ефективність

управління фінансовими ресурсами.

Віталій Ігнатюк: Єдине джерело інформації для

інформування відомств, наприклад, докладна

карта міста із детальною інформацією по райо�

нах. Це дозволило б узгодити роботу відомств

між собою.

— Існує вираз: “Не питай, що твоя країна може
зробити для тебе, спитай, що ти можеш зробити
для своєї країни”. Тож, що саме ви могли б запро�
понувати Україні?

Віталій Ігнатюк: Коли розвиваються публічний

сектор та приватний сектор — розвивається кра�

їна. Ми можемо докласти зусиль до розвитку цих

секторів.

Тарас Пасажко: В будь�якому випадку діяль�

ність, спрямована нами на розвиток будь�якого

бізнесу, позитивно вплине на розвиток держави.

Як мінімум — за рахунок сплати податків.

— Розкажіть, будь ласка, про свою діяльність та
захоплення, окрім GMC.

Віталій Ігнатюк: Я брав участь в декількох ін�

ших конкурсах, і вони дуже часто нашаровува�

лись. Це було, звісно, дуже складно. Також я

складав різноманітні тести з іноземних мов. У

вересні пробіг 24�годинний марафон.

Тарас Пасажко: Я брав участь у конкурсах від

компаній KPMG, McKinsey, а також у конкурсах

CFA і Banks Battle. Звичайно, я брав участь в ба�

гатьох олімпіадах.

Дмитро Головчук: Я брав участь у нескінченній

кількості олімпіад, у різноманітних конкурсах

наукових робіт, у CFA. Також тривалий час був

організатором клубу “Мафії” в нашому універ�

ситеті. Наразі я запускаю свій інтернет�магазин з

продажу косметичних товарів.

— Кому і для чого ви б порадили грати в GMC?
Дмитро Головчук: Насамперед — усім студен�

там економічних спеціальностей, а також мате�

матикам. Я би порадив грати в GMC усім тим,

хто хотів би розібратись зі своїми здібностями,

навчитись працювати в команді, оновити своє

розуміння діяльності компанії, її фінансової

звітності. Тут не обов’язково заглиблюватись,

але хоча б спробувати написати для себе базову

розрахункову модель, я вважаю, корисно всім.

— Що б ви порадили тим, хто тільки збирається
грати в GMC?

Тарас Пасажко: Для досягнення нормального

результату необхідно не тільки займатись дослі�

дженням моделі, необхідно ще й розвивати ко�

мунікації. Для того, щоб людина зрозуміла сут�

ність стратегічного менеджменту, котра закладе�

на в GMC, необхідно витратити на це 2 роки або

поспілкуватись із людиною, яка вже досягла

якихось результатів, щоб вона просто пояснила,

в чому полягає сутність гри. Тут необхідно розу�

міти, що власними зусиллями, на жаль, в GMC

достатньо складно розібратись

Розмову вела Марія МАСЛОВА
"Хрещатик"

У Голосієво тривають заходи до Дня столиці 
та Дня Києва
В рам ах відзначення Дня Києва та Дня столиці в Голосієво відб лись

свята двох мі рорайонів: “Конча-Заспа” та “Терем и”. На остей і меш ан-
ців район че али вели і розважальні про рами, вист пи дитячих оле ти-
вів та зіро естради, свят ові феєрвер и.
25 травня свят вання Дня Києва в Голосієво продовжиться вели ою

свят овою про рамою в Голосіївсь ом пар льт ри та відпочин
ім. М. Рильсь о о. Цьо о дня т т пройд ть районний фестиваль юних т -
ристів “Голосієво — перлина Києва”, за лючний онцерт районно о фес-
тивалю дитячої та юнаць ої творчості “Голосіївсь і сонячні дзвони”, моло-
діжна про рама “Київ — моя м за і любов”, спортивне свято “Зб д ємо
разом спортивн столицю”. Крім то о, під час свята на території пар від-
б деться низ а тематичних заходів, зо рема, вистав а ст дентсь их твор-
чих робіт “Барви Києва”, вистав а дитячих творчих робіт ЦС ДЮК “Щас-
ливе дитинство”, он рси, пленер чнів ДХШ № 9, олосні читання, пре-
зентації діяльності бібліоте ЦБС район .
Завершить заходи за альнорайонна свят ова онцертно-мистець а

про рама “З Днем Столиці та Днем Києва всіх вітає Голосієво!”

Солом’янці відзначили День матері 
та День родини
В приміщенні Солом’янсь ої РДА відб лися рочистості, я і об’єднали

дві важливі події — День матері та День родини.
Для найа тивніших бать ів соціально незахищених верств населення

влашт вали невелич ий онцерт, на я ом за відповідальне ставлення до
виховання дітей та а тивн ромадсь позицію ращим вр чили на ороди.
Вітаючи всіх зі святами, олова Солом’янсь ої РДА Ма сим Л ць ий під-
реслив важливість інстит т сім’ї с спільстві за алом і в житті ожної
людини зо рема.
“На жаль, сьо одні в різних сім’ях вини ають різні проблеми, на я і не

завжди можна вплин ти. Але рад є те, що є люди, я і попри всі не араз-
ди в ладають д ш й серце, аби виховати достойних ромадян і дати їм
се необхідне. Влада район зі сво о бо завжди допома ає і робитиме
ще більше для сімей, я і цьо о потреб ють. Адже в наших інтересах, щоб
нове молоде по оління зростало в омфортних мовах і змо ло внести
свіжий подих розб дов нашої держави”,— побажав Ма сим Л ць ий

Дарницький район відвідала віце(мер 
міста Люксембург Колетт Март
У Дарниць ом районі з др жнім візитом поб вала віце-мер міста Лю -

семб р (Вели е Герцо ство Лю семб р ), президент Лю семб рзь о о
союз письменни ів, ж рналіст Колетт Март.
Гостя з стрілась з оловою Дарниць ої РДА Сер ієм Віт овсь им. Під

час знайомства з районом Колетт Март завітала до ліцею “Інтеле т” НТУУ
КПІ, я ий 2012 році за версією ж рнал “Фо с” б ло визнано одним із
най ращих навчальних за ладів У раїни.
В ліцеї відб лась з стріч з дире тором навчально о за лад — Засл же-

ним працівни ом освіти У раїни, андидатом фізи о-математичних на ,
доцентом Сер ієм Романовсь им та заст пни ом дире тора Наталією
Гордєєвою, педа о ічним оле тивом і чнями

Суперфінал міжнародного змагання зі стратегічного менеджменту Global Management Challenge
2012/2013 відбувся 18 квітня в Бухаресті (Румунія). Українська команда виборола перше місце, друге
місце — у поляків, третє посіли китайці. Участь української команди у чемпіонаті GMC забезпечила ком5
панія “Донбасенерго”.

До складу команди переможців увійшли студенти та аспіранти Київського національного універси5
тету імені Тараса Шевченка; економічного факультету

1. Головчук Дмитро, 5 курс, магістерська програма “Корпоративні фінанси”.
2. Ткаченко Микола, 5 курс, магістерська програма “Ризик5менеджмент і страхування”.
3. Пасажко Тарас, аспірант кафедри фінансів.
4. Ігнатюк Віталій, 4 курс, спеціальність: “Економічна кібернетика”.
5. Потапенко Ілля, 5 курс, спеціальність: “Економічна кібернетика”.
До слова, Т. Пасажко та І. Потапенко в 2011 році в складі студентської команди “Алхімія фінансів” вже

брали участь у міжнародному фіналі GMC в Макао, де посіли сьоме місце.
Це вже друга перемога України у змаганні GMC. У сезоні 2009/2010 в фіналі ЧС зі стратегічного ме5

неджменту, що проходив у Ханти5Мансійську (РФ), перемогу здобула українська студентська коман5
да STORM. Наступний фінал GMC 2013/2014 відбудеться в Сочі (РФ).

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Новини районівУ столиці підростає нове 
покоління бізнес�акул
"Хрещатик" зустрівся зі студентами — переможцями ЧС 
зі стратегічного менеджменту

Ці п’ятеро ст дентів та аспірантів КНУ імені Тараса Шевчен а під орили вершин міжнародно о
менеджмент

У XI столітті рець а імпе-
рія переживала важ і ча-
си. Т р и сп стош вали її
володіння в Малій Азії, ро-
зоряли міста і села, вби-
ваючи їхніх жителів, і с -
проводж вали свої жор-
сто ості образою святих
храмів, мощей, і он і ни .
М с льмани чинили замах
на знищення мощей свя-
тителя Ми олая, либо о
шановано о всім християн-
сь им світом.

У 792 році каліф Аарон Аль�Ра�

шид послав начальника флоту Ху�

мейда розграбувати острів Родос.

Спустошивши цей острів, Хумейд

вирушив до Мир Лікійських з намі�

ром зламати гробницю святителя

Миколая. Але замість неї він зламав

іншу, що стояла поряд з гробницею

Святителя. Ледве святотатці встигли

це зробити, як на морі піднялася

страшна буря і майже всі судна були

розбиті.

Осквернення святинь обурювало

не тільки східних, але і західних

християн. Особливо побоювалися за

мощі святителя Миколая християни

в Італії, серед яких було багато гре�

ків. Жителі міста Бар, розташовано�

го на березі Адріатичного моря, ви�

рішили врятувати мощі святителя

Миколая.

У 1087 році барські та венеціан�

ські купці вирушили до Антіохії з

метою торгівлі. І ті й інші припуска�

ли на зворотному шляху викрасти

мощі святителя Миколая і перевезти

їх до Італії. У цьому намірі жителі

міста Бар випередили венеціанців і

першими висадилися в Мирах. Впе�

ред були послані двоє людей, які,

повернувшись, повідомили, що в

місті — все тихо, а в церкві, де покої�

ться найбільша святиня, вони зу�

стріли тільки чотирьох ченців. Не�

гайно 47 чоловік, озброївшись, ви�

рушили до храму святителя Мико�

лая, а ченці�вартові, нічого не підо�

зрюючи, вказали їм поміст, під яким

була прихована гробниця святого,

де, за звичаєм, чужинців помазували

миром від мощей святителя. Монах

розповів при цьому про явлення на�

передодні святителя Миколая одно�

му старцю. У цьому видінні Святи�

тель наказував дбайливіше зберігати

його мощі. Ця розповідь надихнула

барян; вони побачили для себе в

цьому явленні зволення і немов би

вказівку Святого. Щоб полегшити

свої дії, вони відкрили ченцям свої

наміри й запропонували їм викуп —

300 золотих монет. Сторожа відмо�

вилася від грошей і хотіла сповісти�

ти жителів про ймовірну небезпеку.

Але прибульці зв’язали їх і постави�

ли біля дверей своїх сторожів. Вони

розбили церковний поміст, під яким

стояла гробниця з мощами. У цій

справі особливою ретельністю від�

різнявся юнак Матвій, який бажав

якомога швидше виявити мощі Свя�

тителя. У нетерпінні він розбив

кришку і баряни побачили, що сар�

кофаг наповнений запашним свя�

тим миром. Співвітчизники барян,

пресвітери Луп і Дрого, здійснили

літію, після якої Матвій став витягу�

вати з переповненого миром сарко�

фага мощі Святителя. Це відбувало�

ся 20 квітня 1087.

21 травня кораблі прибули до міс�

та Бар, і радісна звістка миттєво об�

летіла все місто. Наступного дня, 22

травня, мощі святителя Миколая

урочисто перенесли до церкви свя�

того Стефана, що знаходилася неда�

леко від моря. Торжество перенесен�

ня святині супроводжувалося чис�

ленними чудотворними зціленнями

хворих, що збуджувало ще більше

благоговіння до великого угодника

Божого. Через рік була побудована

церква в ім’я святителя Миколая і

освячена папою Урбаном II.

Подія, пов’язана з перенесенням

мощей святителя Миколая, викли�

кала особливе шанування Чудотвор�

ця і ознаменувалася встановленням

особливого свята 22 травня

Інформацію надано Синодальним
відділом Української Православної

Церкви

Перенесення мощей
святителя і чудотворця
Миколая з Мир 
Лікійських у місто Бар

Благовіст



–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»

5Хрещатик 22 травня 2013 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №50 (1178)

СЕРЕДА,
22 травня
2013 року

Про запровадження в місті Києві 
багатофункціональної електронної пластикової картки 

"Картка киянина"
Рішення Київської міської ради № 104/9161 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 19 Закону України "Про державні соціаль�
ні стандарти та державні соціальні гарантії", враховуючи рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 "Про
затвердження міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2011 — 2015 роки", рішення Київської міської ради народ�
них депутатів від 18 квітня 1995 року № 57 "Про герб міста Києва", з метою підвищення соціального захисту малозабезпечених
верств населення міста Києва, впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та адресності, розвитку безготівкових форм роз�
рахунків Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Запровадити в місті Києві багатофункціональну електронну пласти�
кову картку "Картка киянина" (далі — "Картка киянина").

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Департаменту
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) здійснювати реєстрацію, видачу та облік
карток "Картка киянина" окремим категоріям громадян, які мають право
на додаткові пільги та доплати відповідно до рішень Київської міської ра�
ди.

3. Встановити, що належні утримувачу "Картки киянина" суми коштів
від Київської міської влади можуть зараховуватися на його картковий ра�
хунок, відкритий в банківській установі, що є учасником проекту "Картка
киянина".

4. Затвердити Положення про багатофункціональну електронну плас�
тикову картку "Картка киянина", що додається.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

5.1. Залучати банківські установи та інших учасників для запроваджен�
ня "Картки киянина" згідно з чинним законодавством України.

5.2. Привести свої акти у відповідність до цього рішення.
5.3. Визначити графік та схему видачі "Картки киянина" особам, зазна�

ченим у пункті 2 цього рішення.
6. Банківським установам�учасникам проекту "Картка киянина" здій�

снювати реєстрацію, видачу "Картки киянина" громадянам, які зареєс�
тровані у місті Києві (за їх згодою), крім категорій громадян, які мають
право на додаткові пільги та доплати відповідно до рішень Київської місь�
кої ради.

7. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавати, в межах
своєї компетенції, роз'яснення з питань запровадження та функціонуван�
ня "Картки киянина".

8. Комунальному підприємству "Головний інформаційно�обчислюваль�
ний центр":

8.1. Згідно з укладеними договорами спільно з переможцем конкурс�
ного відбору забезпечити підключення та належне функціонування в під�
приємствах, установах та організаціях, які є учасниками проекту "Картка
киянина", програмного комплексу для обміну даних з Центром міського
процесингу.

8.2. Забезпечити облік виданих "Карток киянина" особам, зазначеним
у пункті 2 цього рішення, та банківськими установами�учасниками проек�
ту "Картка киянина" відповідно до укладених договорів.

9. Департаменту транспортної інфраструктури м. Києва спільно з кому�
нальним підприємством "Київський метрополітен" забезпечити належне
функціонування транспортного додатку "Картка киянина" в установлено�
му порядку.

10. Переможцю конкурсного відбору забезпечити належне функціону�
вання програмного забезпечення "Картки киянина".

11. Дозволити використання зображення герба міста Києва, за�
твердженого рішенням Київської міської ради народних депутатів від
18 квітня 1995 року № 57 "Про герб міста Києва", на "Картці кияни�
на".

12. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
13. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради

"Хрещатик".
14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв'язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з
питань транспорту та зв`язку.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

4.2.4. У разі якщо користувач є інвалідом, обмежено дієздатною, недіє�
здатною особою і не може скористатися своїм правом на отримання
пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій з використанням "Карт�
ки киянина", то в його інтересах і від його імені можуть діяти законні
представники зазначених осіб або інші особи на підставі довіреності,
оформленої відповідно до законодавства України. Довіреність не дає пра�
ва на пільговий проїзд у міському пасажирському транспорті.

4.2.5. Правила користування "Карткою киянина" у міському пасажир�
ському транспорті, в аптечних та торговельних мережах, банківських ус�
тановах тощо визначаються учасниками проекту "Картка киянина".

4.3. Порядок припинення дії "Картки киянина".
4.3.1. Дія "Картки киянина" припиняється у випадках: 
втрати картки її утримувачем;
механічного пошкодження картки;
закінчення терміну дії картки;
зміни персональних даних утримувача картки;
скасування пільги;
смерті утримувача картки;
за бажанням утримувача картки.

4.3.2. У випадку втрати або крадіжки "Картки киянина" здійснюється
блокування "Картки киянина" за телефоном, вказаним на картці (Саll�
центр ІТС "Картка киянина"), або безпосередньо в місці, в якому здійсню�
валась видача "Картки киянина".

4.3.3. У разі блокування "Картки киянина" у зв'язку з втратою або ви�
краденням вона не підлягає розблокуванню. В такому випадку здійсню�
ється виготовлення нової картки.

4.3.4. При блокуванні "Картки киянина" одночасно здійснюється бло�
кування всіх додатків.

4.3.5. У разі виявлення фактів неправомірного використання особою
"Картки киянина", здійснюється її вилучення та блокування.

4.3.6. Після закінчення терміну дії "Картки киянина" її утримувач може
звернутись із заявою про виготовлення нової "Картки киянина".

4.3.7. У разі скасування пільги блокується соціальний додаток з правом
розблокування у разі поновлення пільги.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 17 квітня 2013 року № 104/9161

ПОЛОЖЕННЯ 
про багатофункціональну електронну пластикову картку "Картка киянина"

І. Загальні положення
Це Положення розроблене відповідно до вимог законів України "Про

місцеве самоврядування в Україні", "Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії", "Про інформацію", "Про захист персональ�
них даних", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших
нормативно�правових актів та рішень Київської міської ради.

Положення встановлює порядок видачі, обліку та припинення дії бага�
тофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина".

Основні терміни та визначення:
Банк�емітент — учасник проекту "Картка киянина", що здійснює випуск

"Карток киянина", визначений згідно з умовами проведення конкурсу з
відбору потенційних виконавців робіт із впровадження системи "Картка
киянина".

Утримувач "Картки киянина" — громадянин, який зареєстрований в
місті Києві та отримав "Картку киянина" відповідно до цього Положення.

Додатки "Картки киянина" — дані на картці з певною структурою, орі�
єнтованою на їх використання конкретною автоматизованою системою
або системами.

Єдиний соціальний реєстр міста Києва (далі — ЄСР) — міський інфор�
маційний ресурс у вигляді сукупності баз даних, що містять персональну
інформацію про громадян, які мають право на отримання пільг і доплат
відповідно до рішень Київської міської ради.

Заява�анкета — письмове звернення громадянина, яке містить його
волевиявлення на отримання "Картки киянина", персональні дані та згоду
на їх обробку.

Інформаційно�телекомунікаційна система "Картка киянина" (далі — ІТС
"Картка киянина") — сукупність організаційно�технічних заходів для забез�
печення обліку та контролю надання пільг та доплат.

"Картка киянина" — іменна багатофункціональна електронна пластико�
ва картка, яка є матеріальним носієм персональних даних утримувача
карти і підтримує додатки, пов'язані з наданням і обліком заходів соціаль�
ної підтримки та інших інформаційних сервісів і послуг.

Пільга та доплата — повне або часткове звільнення певних категорій
осіб від оплати за отримані послуги або надання додаткових послуг (пе�
реваг) відповідно до рішень Київської міської ради.

Місце прийому заяв�анкет та видачі "Карток киянина" — Департамент
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адмініс�
трації, банківські установи — учасники проекту "Картка киянина".

Соціальний дисконт — знижка, що надається утримувачу "Картки ки�
янина" в сфері роздрібної торгівлі та обслуговування населення, аптеках,
медичних установах, закладах культури тощо.

Соціальний номер — обліковий номер запису про особу, що ідентифі�
кує його в ЄСР.

Соціальний рахунок — це поточний рахунок у національній валюті утри�
мувача "Картки киянина", відкритий банківською установою для зараху�
вання грошової допомоги з бюджету міста Києва.

II. Мета та основні завдання ІТС "Картка киянина"
2.1. Метою створення інформаційно�телекомунікаційної системи

"Картка киянина" є:
2.1.1. Підвищення якості та ефективності надання соціальних послуг

населенню міста Києва.
2.1.2. Створення та реалізація прозорого й ефективного механізму на�

дання громадянам міста Києва заходів соціальної підтримки, нарахування
компенсаційних і адресних виплат.

2.1.3. Персоніфікований облік наданих заходів соціальної підтримки.
2.1.4. Оптимізація витрат та централізований контроль над цільовим

використанням бюджетних коштів, що виділяються на соціальні цілі.
2.1.5. Можливість аналізу, прогнозування та планування бюджетних

видатків та заходів соціальної політики.
2.2. Основні завдання ІТС "Картка киянина":
2.2.1. Ідентифікація утримувача "Картки киянина".
2.2.2. Підтвердження прав утримувача "Картки киянина" на отримання

певних видів соціальної допомоги.
2.2.3. Використання "Картки киянина" надає можливість:
2.2.4. Здійснити проїзд у міському пасажирському транспорті.
2.2.5. Отримати соціальний дисконт.
2.2.6. Здійснити оплату житлово�комунальних послуг.
2.2.7. Здійснити зарахування на соціальні банківські рахунки, пов'яза�

ні з платіжними додатками соціальної карти, дотацій, пенсій, допомоги й
інших грошових виплат, зняття готівки з банківських рахунків, реалізацію
безготівкової оплати за товари і послуги, зокрема із забезпеченням функ�
ції контролю адресності витрачання цільових соціальних дотацій і інших
операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача "Картки ки�
янина").

III. Зміст і статус "Картки киянина"
3.1. "Картка киянина" має містити такі обов'язкові додатки:
3.1.1. Ідентифікаційний додаток, що включає:

ідентифікаційні дані картки (номер та серію картки, код установи, яка
видала картку);

персональні дані утримувача картки (прізвище, ім'я, по батькові, соці�
альний номер).

3.1.2. Соціальний додаток, що включає:
інформацію про перелік пільг та виплат, право на які має громадянин

відповідно до рішень Київської міської ради.
3.1.3. Транспортний додаток, що включає:
оплату проїзду у міському пасажирському транспорті.
3.1.4. Платіжний додаток, що включає: 
безготівкові платежі та зняття готівки;
адресні соціальні виплати (за бажанням держателя "Картки киянина");

належні суми допомоги від Київської міської влади.
3.2. "Картка киянина" передбачає додаткове підключення додатків:
3.2.1. Комунальний додаток — надання та облік пільг та субсидій при

платі за комунальні послуги.
3.2.2. Банківський платіжний додаток — для проведення фінансових

транзакцій.
3.2.3. Платіжний додаток — надання повного спектра банківських по�

слуг, в тому числі перерахування грошових соціальних виплат, компенса�
цій, пенсій, зарплати, дотацій та інше.

3.2.4. Медичний додаток — надання та облік пільг при сплаті за медич�
ні послуги та медикаменти, зберігання за бажанням утримувача інформа�
ції медичного характеру (група крові, медичні препарати, що викликають
алергічні реакції тощо), медичне страхування тощо.

3.2.5. Додатки "лояльності", бонусні додатки — надання та облік гнуч�
ких систем знижок у торговельних мережах міста Києва.

3.2.6. Освітній додаток — формування електронного середовища взає�
модії батьків, інфраструктури міста, навчальних закладів для забезпечен�
ня інтересів учнів.

IV. Порядок видачі, обігу та припинення дії "Картки киянина"
4.1. Порядок видачі "Картки киянина".
4.1.1. Для отримання "Картки киянина" громадянин, який має право на

додаткові пільги та доплати відповідно до рішень Київської міської ради,
подає районним в місті Києві державним адміністраціям або Департамен�
ту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) за місцем своєї реєстрації заяву�ан�
кету, затверджену згідно з додатком 1 форми.

Заявник під час подання заяви�анкети пред'являє паспорт громадяни�
на України, ідентифікаційний номер фізичної особи та посвідчення, що
дає право на пільгу.

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред'являє
паспорт громадянина України та документ, що підтверджує її повноважен�
ня.

Громадянин, який не має права на додаткові пільги та доплати від Ки�
ївської міської влади, подає заяву�анкету банківській установі�учаснику
проекту "Картка киянина". Перелік документів для отримання "Картки ки�
янина" визначається банком�учасником проекту "Картка киянина".

4.1.2. Підставою для відмови у видачі "Картки киянина" є: 
відмова громадянина від надання необхідних документів;
подання громадянином неповного пакету документів, необхідних для

отримання "Картки киянина" (паспорт громадянина України, ідентифіка�
ційний номер фізичної особи та посвідчення);

виявлення в документах недостовірних відомостей.
4.1.3. Видача "Карток киянина" здійснюється безкоштовно в місці при�

йому заяв�анкет та видачі "Карток киянина" протягом 30 днів з дня подан�
ня заяви�анкети.

4.1.4. У випадку втрати, крадіжки, механічного пошкодження "Картки
киянина" її держатель може звернутися за місцем видачі "Картки кияни�
на" із заявою на виготовлення нової картки.

Виготовлення "Картки киянина" здійснюється безкоштовно.
Повторне виготовлення "Картки киянина" здійснюється безкоштовно.

Всі наступні виготовлення "Картки киянина" здійснюється за рахунок ут�
римувача "Картки киянина" відповідно до розрахунку витрат на її виготов�
лення.

4.1.5. При зміні персональних даних утримувача "Картки киянина", які
не відображаються на картці, виготовлення нової картки є необов'язко�
вим.

4.2. Порядок обігу "Картки киянина".
4.2.1. Надання послуг з використанням "Картки киянина" здійснюєть�

ся згідно з розміщеними на ній додатками.
4.2.2. Отримання користувачем пільг, послуг, виплат та інших соціаль�

них гарантій з використанням "Картки киянина" із встановленими на ній
додатками здійснюються із застосуванням термінального обладнання,
яке розміщується у центрах (пунктах) надання пільг, послуг, виплат та ін�
ших соціальних гарантій.

4.2.3. Картка зберігається її утримувачем і не може бути використана
для отримання пільг, послуг іншими особами.

Додаток 1

АНКЕТА�ЗАЯВА № 1FК000/0100102155100020
Про приєднання до публічної пропозиції на укладання договору про відкриття

та обслуговування поточного соціального рахунку "Картка киянина"

Картка із зразком підпису

Персональні дані Клієнта

Відмітка Банку

Заява

Прізвище Клієнта — власника рахунку:

Ім'я:

По батькові:

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Зразок підпису Клієнта____________________________
Наведений зразок підпису прошу вважати обов'язковим при здійсненні

операції з рахунком

ВІДМІТКА БАНКУ: 

Місце знаходження банку: 

Дозвіл на прийняття зразка підпису
_______________________
"___"___________20___р.
"Засвідчую справжність підпису Клієнта, який зроблено в моїй присут�

ності"
________________________________________________________________________
(підпис і прізвище працівника Банку, який приймає документи у Клієн�

та)

Адреса проживання:
Місто:
Вул.
Буд.

Домашній телефон
Мобільний телефон

Адреса реєстрації:
Область:
Місто:
Вул.
Буд.
Кв.
Домашній телефон

Паспорт або документ, що його замінює:

Дані про орган, що видав________________________________

Місце роботи
Назва
підприємства:___________________________________________________________
Адреса:__________________________________________________________________

Робочий телефон:
Посада__________________________________________________________________
Працюєте на цьому підприємстві_______________________________________
Середня заробітна плата (міс.)_________________________________________

Відкрити рахунок у гривні дозволяю: 
Керівник____________________________________________________________

Головний бухгалтер_________________________________________(підпис)

Документи на оформлення відкриття рахунку та здійснення операцій за
рахунком перевірено

Підпис відповідального працівника____________________________________
Дата відкриття рахунку "____"_________________20____р.

ПІБ оператора Банку___________________________________________________

серія №

№ балансового рахунку № особистого рахунку

дата видачі

Дата народження:

Кодове слово�пароль для голосової ідентифікації клієнта (наприклад, дівоче прізвище матері):

Характеристика фінансового стану (наявність/відсутність нерухомого/рухомого майна; наявність цінних паперів, що перебувають у власності (вид
цінного папера, сума, кількість, емітент, динаміка котирування); сума депозитів в інших банках; сума заборгованостей за кредитами в інших банках;
наявність/відсутність поточних рахунків в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку), інше та очікувані джерела надходження гро�
шових коштів)________________________________________________________________________________________________________________

Належність Вас до публічних діячів або до пов'язаних з ними осіб____________________________________________________________________
Ідентифікаційні дані контролерів (за наявності)____________________________________________________________________________________
Дані про Вашу реєстрацію як підприємця та вид підприємницької діяльності
Відомості про характер операцій клієнта:
Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком: отримання соціальних виплат по проекту "Картка киянина" відповідно до чинного
законодавства України та рішень Київської міської ради

Я, _________________________________, підписанням цієї анкети�заяви про приєднання до публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та
обслуговування поточного соціального рахунку "Картка киянина" (надалі — анкети�заяви) прошу відкрити на моє ім'я в (банківській установі) поточний
соціальний рахунок у гривні, операції за яким можуть здійснюватися з використанням спеціального платіжного засобу — "Картки киянина", яка підтвер�
джує право на користування пільгами відповідно до чинного законодавства України та рішень Київської міської ради.

Ця анкета�заява є моєю згодою на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного соціального рахунку "Картка киянина" (надалі —
Договору) та приєднанням до публічної пропозиції на укладання Договору (відповідно до ст. ст. 633, 634 ЦК України).

Я підтверджую, що
— приймаю публічну пропозицію на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного соціального рахунку "Картка киянина" та

оформлення Картки киянина (надалі — Картки) і мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення всі умови Договору, в т. ч. умови отриман�
ня та обслуговування Картки;

— виявляю вільне волевиявлення укласти Договір;
— із змістом публічної пропозиції (банківської установи) на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного соціального рахунку

фізичної особи — держателя "Картки киянина" (далі — Договору), яка оприлюднена на Інтернет�сторінці Банку за електронною адресою
_________________________,

правилами користування Карткою, тарифами (банківської установи) по операціях з Карткою, і які є невід'ємною частиною Договору, ознайомле�
ний(а) та цілком згодний(а). Підписанням цієї анкети�заяви я беззаперечно підтверджую те, що свій примірник Договору (примірник публічної про�
позиції (банківської установи) на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного соціального рахунку фізичної особи — держателя
"Картки киянина") я отримав у день укладення Договору;

— із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній валюті я ознайомлений(а). Вимоги цієї інструкції
для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням під�
приємницької діяльності;

— вся надана мною інформація вірна та зобов'язуюсь повідомляти про всі зміни стосовно інформації, вказаній в анкеті�заяві. Не заперечую, щоб
Банк перевірив достовірність наданої мною інформації.

Я даю згоду на збір, обробку та зберігання моїх персональних даних, у тому числі отриманих із загальнодоступних джерел, з метою відкриття та
обслуговування банківського рахунку та видачі спеціального платіжного засобу — "Картки киянина" без обмеження строку зберігання та обробки пер�
сональних даних.

Мені повідомлено, що Банк має право на передачу моїх персональних даних розпорядникам баз персональних даних банку, Департаменту соці�
альної політики виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), а також третім особам, якщо цього вимагає захист моїх прав

Кв.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 22 травня 2013 року

Про питання діяльності Центральної районної поліклініки 
Подільського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 134/9191 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунк�

ту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 4, 7 Закону України "Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Центральну районну поліклініку Подільського району
м. Києва шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприєм�
ство "Консультативно�діагностичний центр" Подільського району м. Ки�
єва та віднести його до сфери управління Подільської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Консуль�
тативно�діагностичний центр" Подільського району м. Києва є правона�
ступником усіх прав та обов'язків реорганізованої відповідно до пункту 1
цього рішення Центральної районної поліклініки Подільського району 
м. Києва.

3. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації Центральної районної поліклініки

Подільського району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством "Кон�

сультативно�діагностичний центр" Подільського району м. Києва на пра�
ві оперативного управління майно реорганізованої Центральної районної
поліклініки Подільського району м. Києва.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Консультативно�діагностичний центр" Подільського району м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Подільською
районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю медичних
працівників закладів охорони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, і
громадськості в обов'язковому порядку провести громадське обговорен�
ня цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров'я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 138/9195 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 3, 7 Закону України "Про порядок про�
ведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом злиття Центральну районну поліклініку Со�
лом'янського району м. Києва, поліклініку № 2 Солом'янського району 
м. Києва, поліклініку № 3 Солом'янського району м. Києва, створити на їх
майновій базі комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико�санітарної допомоги № 2" Солом'янського району м. Києва та
віднести його до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 2" Солом'янського району 
м. Києва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих від�
повідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

3. Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття амбулаторно�полі�

клінічних закладів.
3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством "Центр

первинної медико�санітарної допомоги № 2" Солом'янського району 
м. Києва на праві оперативного управління майно реорганізованих відпо�
відно до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 2" Солом'янського
району м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Солом'ян�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров'я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов'язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров'я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про комунальне некомерційне підприємство 
"Консультативно�діагностичний центр" 

Шевченківського району 
міста Києва

Рішення Київської міської ради № 142/9199 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30

частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 3, 7 Закону України "Про порядок про�
ведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати шляхом злиття Центральну районну поліклініку Шев�

ченківського району м. Києва і Центральну дитячу поліклініку Шевченків�
ського району м. Києва, створити на їх майновій базі комунальне неко�
мерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр" Шевчен�
ківського району міста Києва та віднести його до сфери управління Шев�
ченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Консуль�
тативно�діагностичний центр" Шевченківського району міста Києва є пра�
вонаступником усіх прав і обов'язків реорганізованих відповідно до пунк�
ту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

3. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за по�
годженням з Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття амбулаторно�полі�
клінічних закладів.

3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством "Кон�

сультативно�діагностичний центр" Шевченківського району м. Києва на
праві оперативного управління майно реорганізованих відповідно до
пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Консультативно�діагностичний центр" Шевченківського району м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпоряджен�
ня.

5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Шевченків�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров'я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов'язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров'я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про питання діяльності Центральної районної поліклініки 
Святошинського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 137/9194 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунк�

ту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 4, 7 Закону України "Про порядок
проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Центральну районну поліклініку Святошинського
району м. Києва шляхом перетворення її в комунальне некомерційне під�
приємство "Консультативно�діагностичний центр" Святошинського райо�
ну м. Києва та віднести його до сфери управління Святошинської район�
ної в місті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Консуль�
тативно�діагностичний центр" Святошинського району м. Києва є право�
наступником усіх прав та обов'язків реорганізованої відповідно до пункту
1 цього рішення Центральної районної поліклініки Святошинського райо�
ну м. Києва.

3. Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації Центральної районної поліклініки

Святошинського району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством "Кон�

сультативно�діагностичний центр" Святошинського району м. Києва на
праві оперативного управління майно реорганізованої Центральної
районної поліклініки Святошинського району м. Києва.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Консультативно�діагностичний центр" Святошинського району м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Святошин�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров'я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов'язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров'я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

і законних інтересів з метою дотримання вимог чинного законодавства України, у тому числі вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Пра�
вил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14.07.2006 № 267, та інших
нормативно�правових актів, регулюючих банківську діяльність. Мені повідомлено про мої права як суб'єкта персональних даних, визначені Законом
України "Про захист персональних даних", мету збору таких даних та осіб, яким можуть передаватися мої персональні дані.

Відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" електронний Договір є оригінальним примірником, має
повну юридичну силу.

Корпоративний сайт__________________________
* Мені повідомлено, що для отримання паперового носія Договору необхідно звернутися в будь�яке відділення (банківської установи).
Письмові розпорядження за соціальним рахунком підписуватимуться мною. Все листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою, вка�

заною в анкеті�заяві. При зміні адреси повідомлятиму про це банк письмово.
Бажаю отримувати виписки: особисто у Банку Бажаю отримувати sms�повідомлення про здійснені витратні операції з використанням моєї

Картки, інформацію про послуги Банку на вказаний номер мобільного телефону

У випадку втрати, крадіжки або вилучення Картки, а також отримання інформації про номер, термін дії і даних, закодованих на Картці, третьою
особою з метою незаконного використання, зобов'язуюсь заблокувати Картку таким чином:

— зателефонувати до Служби клієнтської підтримки Банку (044)___________� цілодобово, _________________
цілодобово (безкоштовно по території України) або
— зателефонувати до Служби допомоги киянам — Саll�центр (044) 1551 (зі стаціонарного); 205�73�37 (з мобільного).

Заповнюється заявником у паперовому вигляді
Начальнику управління праці та соціального захисту населення
___________________________________________________________________________________________ району
___________________________________________________________________________________________________
від________________________________________________________________________________________________

(П. І. Б.)

Адреса реєстрації________________________________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________________________________________
Дата народження ________________________________________________________________________________
Категорія пільговика_____________________________________________________________________________

Заява № 00000
Прошу видати мені "Картку киянина" (далі — КК), яка підтверджує право на користування пільгами відповідно до чинного законодавства України та

рішень Київської міської ради.
Я даю згоду на збір та обробку інформації про мене, яка необхідна для отримання та користування "Карткою киянина", та згоден отримувати інфор�

мацію стосовно використання "Картки киянина" у державних та комерційних установах. Прошу належні мені суми адресної соціальної матеріальної до�
помоги від Київської міської влади перераховувати на мій поточний соціальний рахунок "Картки киянина".

Надані документи
Копія ідентифікаційного коду 
Копія паспорту 
Копія пільгового посвідчення (при наявності) 
Копія документів, що підтверджує право на отримання КК (при
відсутності пільгового посвідчення) 

Дата підпис
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заповнюється уповноваженою особою в електронному вигляді

Підпис держателя Картки Дата

____________________________________________________________________________________________________
(П. І. Б. пільговика)

____________________________________________________________________________________________________
(категорія пільговика)

Ідентифікаційний код
Серія, номер паспорту
Телефон
Номер пільгового посвідчення_______________________________________

(при наявності)

Назви та номери документів, що підтверджують право на отримання КК
____________________________________________________________________________________________________

(при відсутності пільгового посвідчення)

Термін дії пільги__________________________________________________________________________________

підпис заявника про отримання картки__________________________________________________________

Заповнюється заявником у паперовому вигляді
Начальнику управління праці та соціального захисту населення 
____________________________________________________________________________________________району
___________________________________________________________________________________________________

(П. І. Б)

гр.________________________________________________________________________________________________
Паспорт серії________________№__________________________________________________________________
Виданий _________________________________________________________________________________________
Реєстраційний номер облікової картки платника податків_______________________________________

Місце
для

фотокартки

Код району

Код пільги
Номер картки
Дата видачі картки

ЗАЯВА
Прошу належні мені суми пенсії (грошової допомоги), починаючи з
"_____"___________20___року,
перераховувати на мій соціальний рахунок
№___________________________________________
який відкрито у:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
"____"___________________20____р. _____________________________________________________

Підпис одержувача

Про комунальне 
некомерційне підприємство 

"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1" 
Шевченківського району 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 143/9200 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статей 104, 105, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30
частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 3, 7 Закону України "Про порядок про�
ведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою
розмежування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного вико�
ристання майна територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати шляхом злиття поліклініку № 1 Шевченківського
району м. Києва, поліклініку № 4 Шевченківського району м. Києва, дитя�
чу поліклініку № 2 Шевченківського району м. Києва, створити на їх май�
новій базі комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної ме�
дико�санітарної допомоги № 1" Шевченківського району міста Києва та
віднести його до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико�санітарної допомоги № 1" Шевченківського району
міста Києва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих
відповідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

3. Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації за по�
годженням з Департаментом охорони здоров'я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання цього рішення.

3.2. Створити комісії з реорганізації шляхом злиття амбулаторно�полі�
клінічних закладів.

3.3. Затвердити передавальні акти.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством "Центр

первинної медико�санітарної допомоги № 1" Шевченківського району 
м. Києва на праві оперативного управління майно реорганізованих відпо�
відно до пункту 1 цього рішення амбулаторно�поліклінічних закладів.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1" Шевченківського
району м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпоряджен�
ня.

5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Шевченків�
ською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участю ме�
дичних працівників закладів охорони здоров'я, про які йдеться в цьому рі�
шенні, і громадськості в обов'язковому порядку провести громадське об�
говорення цього питання.

6. Ввести мораторій на скорочення медичних працівників закладів охо�
рони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, та відчуження або пере�
профілювання майна цих закладів до завершення реформи системи охо�
рони здоров'я в м. Києві.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега



7

КУЛЬТУРА
Хрещатик 22 травня 2013 року

Мистецтво занурює в історію,
дивує та запрошує до взаємодії
Про найцікавіші нові виставки — в огляді "Хрещатика"
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До Міжнародно о дня м -
зею в столиці презент вали
низ е спозицій і прое тів
на б дь-я ий сма : твори
відомих та с часних х дож-
ни ів, а та ож можливість
самом взяти часть мис-
тець о-соціальном прое ті.
“Хрещати ” пропон є о -
ляд найяс равіших виста-
во , я і днями від рилися в
Києві.

Унікальна можливість 
побачити лоти аукціону

25 травня в Музеї історії міста Ки�

єва відбудуться торги антикварних

предметів та артефактів історії, куль�

тури й мистецтва Аукціонного дому

“Епоха”. А до того лоти демонстру�

ватимуться всім охочим. Це картини

відомих художників ХІХ—ХХ сто�

літь: Харитона Платонова, Івана Се�

лезньова, Євгенія Вржеща, Василя

Непийпива, Зінаїди Зацепіної та ін�

ших. Також кияни зможуть ознайо�

митися з роботами скульпторів Івана

Кавалерідзе та Якова Ражби, твор�

чість яких пов’язана з Києвом. Пер�

линою аукціону є колекція ікон, в

тому числі ікона покровителя міста

Києва — Архістратига Михаїла. Крім

того, серед лотів — велика кількість

букіністичних видань про Київ, фо�

тографії та гравюри з київськими

краєвидами тощо. За словами дирек�

тора Аукціонного дому “Епоха” Фе�

дора Зернецького, після благодійно�

го аукціону щось із представлених

робіт буде подаровано й Музею істо�

рії Києва.

Всього на кілька днів в рамках пе�

редаукціонної виставки MacDougall’s

до Києва приїхала унікальна амери�

канська колекція українського мис�

тецтва, яку збирали протягом століт�

тя. Представлені на торги полотна —

це ліричні пейзажі, що оспівують

українську природу, колоритні жан�

рові сцени відомих українських майс�

трів, таких, як Микола Самокиш,

Петро Левченко, Георгій Світлиць�

кий, а також художні шедеври Івана

Ендогурова, Івана Їжакевича, Ми�

хайла Беркоса і Філіппа Клименка.

Гордість цього зібрання — добірка

з 13 робіт Сергія Васильківського. За

серію українських пейзажних етюдів

у середині 1880�х років художник

удостоївся найвищих нагород Імпе�

раторської академії мистецтв. Також

шанувальники живопису зможуть

оцінити роботи Михайла Беркоса,

який прославився українськими

пейзажами. Серед найдорожчих ло�

тів — кубофутуристична “Компози�

ція з чорним трикутником” Олек�

сандра Богомазова (естімейт

180—250 тисяч фунтів стерлінгів),

імпресіоністичне полотно Костян�

тина Коровіна “Вид паризького ка�

фе з Великих бульварів” (200—300

тисяч фунтів стерлінгів), портрет

танцівника фламенко Антоніо Трі�

ани пензля Миколи Фешина

(300—500 тисяч фунтів стерлінгів).

Всього на виставці показують 33

твори мистецтва на суму понад 2500

млн доларів США.

Передаукціонна виставка предметів
історії, культури і мистецтва

Коли: до 24 травня з 10.00 до 20.00

Де: Музей історії Києва, вул. Бог�

дана Хмельницького, 7

Довідки за тел.: (044) 520�28�27,

520�28�23.

Американська колекція українсько�
го мистецтва

Коли: 22 та 23 травня з 10.00 до

19.00

Де: Музей “Духовні скарби Укра�

їни”, вул. Десятинна, 12

Довідки за тел. (044) 278�83�08

Китай: від традиційних 
сувоїв до сучасних 
інсталяцій

PinchukArtCentre презентував

масштабний груповий проект “Ки�

тай Китай” одинадцяти китайських

майстрів. В одній виставці курато�

рам вдалося поєднати минуле й сьо�

годення культури далекої країни,

дослідження митцями власної іден�

тичності, конфлікт між індивідуаль�

ним та колективним мисленням.

На вході гостей зустрічає розколо�

та восьмиметрова скульптура “Офі�

цер” Чжао Чжао, що ніби впала з

постаменту. Створена в дусі соцреа�

лізму, вона символізує крах автори�

тарного режиму. Серед авторів ви�

ставки — відомий скульптор і гро�

мадський діяч Ай Вейвей. Для робо�

ти “Викорчувані” він збирав пні де�

рев з усього Китаю, що символізу�

ють позбавлення коріння китай�

ського суспільства, а його ж інсталя�

ція “Велосипеди назавжди” вражає

кількістю велосипедів, а їх 1200, в

одному просторі. З деякими експо�

натами відвідувачі можуть взаємоді�

яти. Інсталяція Чао Фей “Книжко�

вий магазин тіла” запрошує в кімна�

ту, де можна ознайомитись і почита�

ти історії речей, посидіти в м’якому

кріслі, погортати журнали і випити

філіжанку кави. Щоправда, пус�

кають сюди не більше двох осіб.

Серед робіт�перформансів варто

відзначити “Бачити недостатньо”

Сунь Юань і Пен Юй: кілька чолові�

ків за столом із зав’язаними очима

розбирають і збирають зброю, а в

другій роботі “Тінейджер Тіней�

джер” голови манекенів дорослих

людей притиснуті камінням, в той

час як діти граються в коробці — це

символізує два покоління, що живуть

в одному світі, але не чують одне од�

ного. Вигадки китайських майстрів

дивують: це “Кімната очищення”

Чень Чженя, предмети якої покриті

глиною, дві живі свині Чжан Хуаня

як образи наполегливості та витрива�

лості та цілий парковий комплекс

“Поле руху” Сюя Чженя, що зібрав

символи протестів і революцій.

Здійснити уявну подорож до оселі

мудреця й галявини перед водоспа�

дом, де медитує відлюдник, пропо�

нує музей Ханенків. В інформацій�

ній залі у приміщенні “Східна ко�

лекція” показують шість сувоїв, тра�

диційних для класичного китай�

ського живопису, що належать ху�

дожникам 18—20 століття. В старо�

му Китаї горизонтальні сувої деталь�

но та неквапно розглядали лише у

колі найближчих друзів та найпо�

чесніших гостей.

“Китай Китай”, групова виставка
китайських художників

18 травня — 6 жовтня 2013, вт—нд

з 12.00 до 21.00, пн вихідний

PinchukArtCentre, вул. Велика Ва�

сильківська/Басейна, 1/3�2

Вхід вільний

Виставка “Перед очима мудреця”
Коли: до 26 травня, з 10.30 до 17.30

Де: музей Ханенків, вул. Терещен�

ківська, 15�17

Довідки за тел. (044) 288�14�50

Малюнок як засіб 
спілкування

У вихідні в Національному худож�

ньому музеї розпочався Київський

конгрес рисувальників — проект

польського художника Павла Аль�

тхамера, який пропонує кожному

висловити свої думки за допомогою

образів. Одна із зал на першому по�

версі музею перетворилася на май�

данчик для безперервного малюван�

ня: тут встановили спеціальні білі

стіни та білу підлогу, які відвідувачі

разом з українськими та зарубіжни�

ми художниками можуть заповню�

вати своїми малюнками. “Головна

мета проекту в столиці — створити

портрет суспільства, він розрахова�

ний не для професіоналів,— розпо�

вів “Хрещатику” керівник Центру

візуальної культури Василь Черепа�

нин.— Зокрема ми запрошуємо

школярів, сліпих, які мають можли�

вість соціально висловитися”.

Конгрес рисувальників вперше

провели в рамках Берлінського бі�

єнале сучасного мистецтва 2012

року в приміщенні однієї з неді�

ючих берлінських церков, а далі —

в Римі і Варшаві. Як це відбувало�

ся, можна побачити на відео в су�

сідній залі. Також під час конгресу

проходитимуть відеопокази, пре�

зентації, обговорення, майстер�

класи за участі українських та за�

рубіжних художників, кураторів,

активістів. А на завершення колек�

тивний витвір мистецтва буде роз�

пилено на частини і роздано всім

охочим.

Конгрес рисувальників
Коли: до 8 червня

Де: Національний художній музей

України, вул. М. Грушевського, 6

Довідки за тел.: (044) 278�13�57,

278�74�54

На виставці "Китай Китай" в PinchukArtCentre остей запрош ють до взаємодії з арт-об'є тами

В М зеї історії Києва відвід вачі мож ть о лян ти артини, с льпт ри, і они, я і
виставлені на а ціон

У Кон ресі рис вальни ів часть може взяти ожен і висловити свої д м и та
емоції малюн ом
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Заява про е оло ічні наслід и діяльності
1. Дані про планован діяльність, мет та шляхи її здійснення.
Розділ ОВНС розроблений с ладі прое т "Б дівництво житлово-офісно о омпле с з

вб дованими приміщеннями та підземним пар ін ом на просп. Возз'єднання, 21-в
Дніпровсь ом районі м. Києва. Др ий п с овий омпле с".

Мета прое тованої діяльності: забезпечення юридичних і фізичних осіб житловими та
офісними площами, створення додат ових робочих місць, надходження додат ових оштів в
бюджет міста, більш раціональне ви ористання земельної ділян и.

Засоби здійснення прое тованої діяльності
Житловий б дино розміщ ється на ділянці, я а розташована на проспе ті Возз'єднання

вздовж Р санівсь о о анал . На ділянці пропон ється розміщення житлово-офісно о
омпле с , до с лад я о о входять два п с ових омпле си:
- І п с овий омпле с — 25—34-поверховий житлово-офісний б дино , що с ладається з

житлової 25-поверхової се ції з вб дованими приміщеннями без визначено о призначення на
першом та др ом поверхах і 34-поверхова се ція з офісами на 1—3 поверхах.

- II п с овий омпле с — 34-поверховий б дино з двома поверхами вб дованих
приміщень та підвальним поверхом, в я ом розташовані необхідні технічні приміщення та
автоматизований ба атоповерховий пар ін . План ється проведення бла о строю приле лої
території: облашт вання і рових майданчи ів для дітей дош ільно о та молодшо о ш ільно о
ві , майданчи а для відпочин дорослих, спортивної площад и та майданчи ів для
осподарсь их потреб, остьових автостояно з ви ористанням автоматичних систем
пар вання. По риття автомобільних дорі — асфальтобетонне, трот арів — із
дрібнозернисто о асфальт та ФЕМ. Перший п с овий омпле с б ло запрое товано та
по оджено встановленом поряд , і на даний час ведеться йо о б дівництво.

Б дівлі під лючено до місь их централізованих мереж теплопостачання, водопостачання,
осподарсь о-поб тової та дощової аналізації, еле тропостачання.

2. С ттєві фа тори, що впливають чи мож ть впливати на стан нав олишньо о
природно о середовища з рах ванням можливості вини нення надзвичайних
е оло ічних сит ацій:

- поверхневі та підземні води, ґр нти: можливе забр днення поверхневих стічних вод
нафтопрод тами та завислими речовинами при перес ванні автомобілів по території.

- повітряне середовище — відб вається забр днення атмосферно о повітря ви идами
з відпрацьованими азами автомобілів (в лецю о сид, азот о сиди, в леводні раничні);

- рослинний світ — передбачається знесення іль ох дерев.
Вини нення надзвичайних е оло ічних сит ацій ви лючене.

3. Оцін а е оло ічно о ризи прое тованої діяльності.
- повітряне середовище — онцентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі

незначні і не перевищ ють доп стимих рівнів;
- на поверхневі та підземні води, р нти — впливає в межах нормативів. При прое т ванні

дотримані вимо и ст. 91 Водно о оде с У раїни: всі б дівлі і спор ди розташовані поза
межами см и відведення Р санівсь о о анал , розмір я ої (25 м) затверджений рішенням
Київсь ої ради від 08.10.2009 р. №365/2334. Для запобі ання забр дненню підземних вод та
р нтів ви онане тверде асфальтобетонне по риття проїздів та майданчи ів, система збор
дощових та талих вод з очищенням забр дненої частини сто на очисних спор дах, творені
відходи тиліз ються з ідно з ладеними до оворами та інше;

- рослинний світ — зноситься іль а дерев, але прое том передбачене додат ове
озеленення території та сплач ється відновна вартість зелених насаджень. Вплив
омпенсований.
4. Зобов'язання замовни а щодо здійснення прое тних рішень відповідно до норм

і правил охорони нав олишньо о середовища і вимо е оло ічної безпе и на всіх
етапах б дівництва та е спл атації об'є та планованої діяльності.

На всіх етапах прое тованої діяльності прое тні рішення б д ть здійснюватись в
відповідності з нормами і правилами охорони нав олишньо о середовища і вимо ами
е оло ічної безпе и.

Замовни ПАТ ХК "Київмісь б д"

Генпрое т вальни ТОВ Архіте т рна майстерня "АМА"

Від и та побажання надсилати в місячний термін з дня виход п блі ації за
адресою: 01010, м. Київ, в л. С ворова, 4/6, тел. 280-91-37.

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про проведення он рс
№ 103-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до

проведення незалежної оцін и майна, я е належить до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва та переб ває в правлінні
ПАТ "Київ аз" та ПАТ "Київенер о", дозвіл на демонтаж я о о надається

КП "Генеральна дире ція Київсь ої місь ої ради з обсл ов вання іноземних
представництв" з метою визначення розмір відш од вання вартості майна
відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 01.10.2007 № 411/3245

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

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

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

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

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

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

оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а
та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі

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

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

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

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

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

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

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

пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а
та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 05.06.2013 ро в Департаменті ом нальної власності
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59,
279-54-73. До менти приймаються до 13.00 30.05.2013 ро за адресою: м. Київ,
в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ 279-27-19.

№ п/п Об'є ти права ом нальної власності

1.

Газопровід середньо о тис діаметром 150 мм довжиною 16 п. м, розташований за ад-
ресою: м. Київ, в л. Авіа онстр тора І оря Сі орсь о о (в л. Тан ова); азова отельня
(б дівля, обладнання, димова тр ба, ШРП, аналізаційні мережі) за адресою: м. Київ,
в л. Авіа онстр тора І оря Сі орсь о о, 6 (в л. Тан ова); теплові мережі до жило о б -
дин на в л. Авіа онстр тора І оря Сі орсь о о, 6 (в л. Тан ова) та до бойлерної жи-
ло о б дин на в л. Авіа онстр тора І оря Сі орсь о о, 6 (в л. Тан ова).

Товариство з обмеженою відповідальністю
"УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"

повідомляє, що 24 травня 2013 ро з 9.00 до 11.00 за адресою:
в л. Щорса, 44, що Печерсь 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:
Міністерство оборони У раїни
ПрАТ "Фірма "Р на"
Управління освіти Печерсь ої районної м. Києві ДА
ЖКК ПАТ "Промтехмонтаж-2"
Громадян а Палянич о О.
Громадянин І натен о Є.
ТОВ "Е споран стрім"

Товариство з обмеженою відповідальністю
"АВТОЗАЛІЗНИЧПОСТАЧСЕРВІС"

повідомляє, що 24 травня 2013 ро з 9.00 до 11.00 за адресою:
Ленін радсь а площа, що Дніпровсь ом районі м. Києва, б д ть
проводитися роботи зі 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:
КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о та

нежитлово о фонд " Дніпровсь ої районної м. Києві ради —
ерівни Кононен о Т. Я. (в л. Челябінсь а, 9-Г)

ЖКБ "Еле трон" — ерівни Ж рбей В. А. (Хар івсь е шосе, 2-А)

Громадян а Г Е.

Шановний ерівни ТОВ Ремб дмаш омпле с
повідомляємо вас, що 29.05.2013 об 11.00 б де проводитися
встановлення меж с місної з вашою земельної ділян и за адресою:
в л. Ежена Потьє, 12 в Шевчен івсь ом районі м. Києва.
Прош вас б ти прис тнім об 11.00 29.05.2013 за вище в азаною

адресою.
Дире ція ТОВ "Бізнес центр Конві"

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Шараф тдінов Олен
Леонідівн , останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Урлівсь а, 20, в. 396. Вам
необхідно 23 травня 2013 ро о 10.30 з'явитися до Дарниць о о районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, аб. 3, на роз ляд цивільної справи за позовом
Пірановсь о о Івана Ярославовича до Шараф тдінової Олени Леонідівни про дозвіл на
тимчасовий виїзд за ордон неповнолітньої дитини.

У разі неяв и відповідачів до с д дане о олошення вважається належним повідомленням, а
дан справ б де роз лян то без вашої часті.

С ддя О.Ф. Сирб л

Управління охорони здоров'я Печерсь ої райдержадміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- оловний спеціаліст відділ ор анізаційно-медичної роботи;

вимо и: вища медична освіта, досвід роботи.
Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання за адресою:

м. Київ, в л. Підвисоць о о, 4-А, аб. № 301.

Пропозиції надсилати в письмовом ви ляді на адрес :
03057, м. Київ, в л. Е. Потьє, 9, ДЖКП НАН У раїни. Останній день подачі заяв 04.06.2013 р.

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

Інформація про передач нер хомо о майна в оренд Державно о житлово- ом нально о підприємства НАН У раїни

№
п/п

Повна
хар- а
прим.

Адреса
примі-
щення

Площа
примі-
щення

Необхідність ремон-
т , примірний обся
апітальних в ладень

Можлива мета
ви ор. приміщен-
ня орендарем

Вартість 1 в. м
визначена оцін ою
від 30.03.13 р.

Мін. став а орендної
плати за 1 в. м за
постановою КМУ від
27.12.06 р. № 1846

Термін дії
до овор

Обов'яз ові мови
он рс

1
1

поверх
в л. Ежена
Потьє, 9

70,0
Невідремон.
200 тис. рн

офіс 226602 53,95 31.12.15р.
Компенсація оштів

за оцін приміщення;
за об'яв в азеті

Заяви про оренд ожно о із зазна-
чених об'є тів приймаються протя ом
10 робочих днів після оп блі вання
о олошення за адресою: м. Київ, пр-т
На и, 46. Додат ова інформація за
тел. 525-10-10.

У разі надходження двох і більше
заяв на один об'є т оренди б де о о-
лошено он рс на право оренди.

О олошення орендодавця — Інстит т фізи и НАН У раїни про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшли заяви
Ор ан правління — Національна а адемія на У раїни. Балансо трим вач: Інстит т фізи и НАНУ, м. Київ, пр-т На и, 46, тел. 525-10-10.

Ма симально можливий стро оренди 31.12.2013 р.

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та місцезна-
ходження об'є та оренди За альна площа, в. м Вартість майна за незалеж-

ною оцін ою, рн Мета ви ористання

1 Кім. № 614, поверх 6, орп с №3 16,5 106,72 офіс

2 Кім. № 209 поверх 2, орп с №3 13 106,72 офіс

3 Кім. № 515, поверх 5, орп с №3 18,9 106,72 офіс

4 Кім. № 513, поверх 5, орп с №3 39,9 88,93 Інше ви ористання нер хомо о майна

Ф
от

о 
на

д
ан

о 
пр

ес
�с

лу
ж

б
ою

 P
in

ch
uk

A
rt

C
en

tr
e

Ф
от

о 
Ві

ри
 Ш

ЕЛ
ЕС

Т



8

СПОРТ
Хрещатик 22 травня 2013 року

Спортивні новини

Спортивне життя. День Києва пройде 
під знаком “спорту”
Цими вихідними з на оди свят вання Дня Києва в столиці відб деть-

ся низ а спортивних заходів. Та , 24 травня о 12.00 розпочнеться між-
народна вело он а на шосе “RACE HORIZON PARK” за маршр том: в л.
Генерала Родимцева — в л. Героїв Оборони — просп. Голосіївсь ий —
в л. Голосіївсь а — в л. Саперно-Слобідсь а — Страте ічне шосе —
проспе т На и (пере они по ол 150 м). Та ож цьо о дня о 14.00 за
адресою: в л. Павла Тичини, 18 відб деться рочисте від риття ле о-
атлетично о манеж . Заходи та ож триватим ть і наст пно о дня. 25
травня о 10.00 відб деться парад велосипедистів “Велодень” за мар-
шр том: Європейсь а площа — в л. Хрещати — площа Л. Толсто о
(пере они по ол 68 м). Та ож с бот пройде рочиста церемонія з
на оди відзначення Олімпійсь о о дня та проведення фінальних зма-
ань “Спортивних і ор юних олімпійців”, присвячених Олімпійсь ом
сторіччю Києва (1913-2013). Почато заход о 16.00 біля мерії. В неді-
лю, 26 травня, на Майдані Незалежності о 10.00 старт є міжнародний
ле оатлетичний “Пробі під аштанами”. Цей захід — щорічна спор-
тивно-бла одійна а ція, я а від риває свят вання Дня Києва і відб -
вається в останню неділю травня на оловном майдані столиці. Всі зі-
брані в рам ах прое т ошти передають до Центр ардіоло ії та ар-
діохір р ії дітей ранньо о ві МОЗ У раїни для придбання необхідно о
обладнання та витратних матеріалів. Я зазначають ор анізатори а ції,
пробі є не просто спортивною подією, а справжнім веселим святом,
наповненим морем позитив і сміх . Пробі ти під аштанами може о-
жен охочий, зареєстр вавшись до 25 травня на сайті: www.spartak-
fst.kiev.ua. Та ож період з 24 по 26 травня Гідропар в "Місті спор-
т " відб деться відбір овий т р Чемпіонат Європи з пляжно о ф тбо-
л . На цьом етапi зi рають найсильнiшi оманди Европи — збiрнi У -
раїни, Франції, Швейцарії та Польщi

Футбол. Кияни перемогли на футбольному 
турнірі “ЮНІСЕФ”
На столичном стадіоні ім. Ві тора Банні ова відб вся Все раїн-

сь ий бо “ЮНІСЕФ” серед оманд дітей, я і опинилися важ их
життєвих обставинах (діти-сироти та діти, позбавлені бать івсь о о
пі л вання, діти з малозабезпечених і ба атодітних сімей та безпри-
т льні). Участь т рнірі взяли понад 100 часни ів з Одеси, Києва, Ми-
олаєва, Херсона, Івано-Фран івсь а, Хар ова, За арпатсь ої та
Львівсь ої областей. Головний трофей зма ань вибороли юні ф тбо-
лісти Києва, я і фінальном матчі перемо ли оманд з Ми олаєва з
рах н ом 1:0. Учасни ів фінально о т рнір К б “ЮНІСЕФ” та ож
привітали президент Федерації ф тбол У раїни Анатолій Конь ов, о-
лова представництва ЮНІСЕФ в У раїні Ю іе Мо о та воротар иїв-
сь о о “Динамо” Оле сандр Шов овсь ий, я ий вр чив іменн ф т-
бол ращом ол іпер т рнір

Температура +17°С

Атм. тиск 743мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +23°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 46 %

Температура +18°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 22 травня 2013 року

ОВНАМ день дар є радість творчих звершень, насамперед —
митцям пензля та слова, інтеле т алам, дизайнерам, архіте то-
рам, літераторам, сприяє партнерсь ій ідилії. Чар йте словом
(еротична інтонація діє ма ічно), освідч йтеся в оханні — вашими
б в стами та мед пити, зав’яз йте ці аві знайомства, ріплюйте
мости др жби та подр жні взаємини.
ТЕЛЬЦІ, прибор айте амбіції, ні о о не об аняйте, а смиренно

проп с айте, даючи доро сміливцям, що рв ться вперед! Потім
все воздасться, іспит долі на міцність д х триває! Я що останнім
часом вас “бортон ли”, тим ліпше, помір йте і зробіть відповідні
виснов и. У вас олосальна пробивна сила (що давить я за-
шмор ), оловне — не потрапити в тенета омани, помил ово
сприймаючи бажане за можливе, а спрям вати висо ий енер опо-
тенціал в раціональне р сло.
БЛИЗНЯТА, день проллється бальзамом на д ш . Відпочиньте,

з радістю віддайтеся творчим заняттям, поспіл йтеся з дітьми,
оханими. І пам’ятайте, що ви — сам оваль своєї долі. Найважли-
віші події залежать від особистих рішень, д мо , намірів, імідж ,
манери поведін и і вплив по ровителів, на я их вам таланить.
РАКИ, втілюйте со ровенні зад ми, не афіш ючи про це на п б-

ліці. Співч ття та підтрим а домочадців вам забезпечені, я що не
вдаватиметеся до психоло ічно о ди тат , б дете та товними,
дипломатичними, рах ватиметеся з інтересами оточення. Тихіше
їдеш — далі б деш, ось ваш девіз!
ЛЕВИ, дов ола атмосфера, наповнена братерсь им доброзич-

ливим д хом, і не варто затьмарювати її нав’язливими отр йними
підозрами на шталт: а може та щиросердність мариться і мене
хоч ть ви ористати приятелі з мер антильними цілями, ховаючись
за лицедійсь ими мас ами?.. Насправді це не та , вас люблять не
за висо ий матеріальний чи соціальний стат с, а за д ховн рас
й ба атство! На др зів моліться і переймайте в них для себе хоро-
ший досвід.
ДІВИ, при от йтеся до приємних сюрпризів в фінансовій сфері.

В професійній майстерності вас обі нати майже неможливо, ви “і
швець, і жнець, і на д ді рець”, шеф та і золоті адри цін є до-
стойно по засл ах, тож свято аманця — не міраж, а реальність.
По п и від ладіть, бо пите річ, я а потім вам не знадобиться.
ТЕРЕЗИ — ерої дня, форт на пест ватиме тих, хто пра не лі -

від вати фахов без рамотність, стати роз мни ами, поповнивши
інтеле т альне депо новою про ресивною інформацією в р слі
останніх дося нень на и, техні и, опан вати новітні техноло ії. За-
оханим варто влашт вати романтичне побачення, я е залишить
ч ттєвий слід серці, зміцнивши потя один до одно о.
СКОРПІОНИ, поспішіть ви онати дані обіцян и, нала одити за-

недбані мости ом ні ацій всіма дост пними засобами, таємні ва-
желі вплив нині в ваших р ах, тож орист йтеся ними без е оїз-
м , а задля бла а інших. Доброчинність — провідне асло дня! Ні-
ом нічо о не нав’яз йте, оли просять — дайте, а пожалієте —
неодмінно потім втратите!
СТРІЛЬЦІВ змінить нав олишній світ, том я що дорожите май-

б тнім, остері айтеся, аби не потрапити в по ан омпанію, зате в
олі порядних бла очестивих людей (їх Всевишній посилає!) вам
неодмінно пощастить. Не воюйте, он рентні пере они — то п с-
те, об’єдн йтеся з людьми висо ої д ховної льт ри. День сприяє
проведенню важливих з стрічей, спіл ванню з др зями, однод м-
цями, вист пам перед широ ою а диторією, діловим пере оворам
на найвищом дипломатичном рівні, я і є завершальними. Нових
од не ладайте.
КОЗЕРОГИ, іспит на захист честі професійно о м ндира с ди-

лося пройти на “відмінно”. Рівень ер диції, інформаційна обізна-
ність, естетичний сма вас нівро , отже заробите ар’єрні бон -
си, с леїте розбиті лечи и з ерівництвом, що позитивно позна-
читься і на зарплаті. Дос оналі фахівці широ о о профілю нині на
ва золота.
ВОДОЛІЇ, на сердечном небосхилі палає зоря щастя, не за-

тьмарте її се с альною незадоволеністю чи фінансовими пробле-
мами, а пле айте платонічн армонію з обранцем. Д ховна єд-
ність з милим — основа міцно о непохитно о союз .
РИБИ, для створення теплої зад шевної атмосфери в домашніх

стінах — золота пора. Влашт йте сімейне торжество. Я що ви
принципово заци лилися на предметі онфлі т , саме час дійти
пороз міння з рідними, це стос ється і сторонніх людей, з я ими
вас поєднала доля, тож не б дьте впертими, а вели од шно йдіть
на пост п и заради мир та зла оди. Нових обіцяно не давайте,
бо ви їх не ви онаєте

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Кияни зіграли 
у "вуличний баскетбол"
В столиці стартував перший етап чемпіонату України зі стрітболу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Цими вихідними оманди
Київщини дали почато
чер овом розі раш чем-
піонат У раїни зі стрітбо-
л . Дійство проходило на
оловній в лиці міста й зі-
брало вели іль ість
прихильни ів цьо о поп -
лярно о вид спорт . В за-
пе лих матчах визначили-
ся переможці першо о
етап ожній з ате орій,
я і 24 серпня візьм ть
часть рандіозном фі-
налі за частю трі мфато-
рів з 16 ре іонів У раїни.

Баскетбол 3х3, або ж у простона�

родді “стрітбол”, упевнено набирає

популярності в Україні. Про це

красномовно свідчать статистичні

звіти, згідно з якими за чотири сезо�

ни існування ліги вуличного баскет�

болу кількість команд, що постійно

беруть участь у змаганнях, зросла від

300 до 1200. Рецепт такого успіху до�

сить простий — динаміка та доступ�

ність. Зокрема учасник київського

етапу чемпіонату України гравець

команди “Скорпіони” Євген Шу�

мейко розповів, що саме його при�

ваблює в баскетболі 3х3: “Мені 3х3

припало до душі, коли їздив на Чем�

піонат світу з цього виду спорту два

роки тому. Після цього намагаюся

виступати на кожному турнірі в Ки�

єві. Мені подобається, що 3х3 — ду�

же швидка гра, а також те, що в зма�

ганнях бере участь велика кількість

команд, тому за один день можна зі�

грати з багатьма суперниками. Крім

того, для поєдинків потрібно зовсім

небагато: по три баскетболісти в

кожній команді, один м’яч та один

кошик”.

Цьогорічний сезон має й свою

унікальність. Вона полягає в тому,

що чемпіонат України з баскетболу

3х3 приєднується до офіційної сис�

теми рангів ФІБА 3х3. Рейтинг грав�

ців ведеться на головному сайті сві�

тової спільноти “Баскетбол 3х3”. Ця

система включає в себе і безкоштов�

ну онлайн�реєстрацію для участі на

турнірах. Загалом же протягом літа у

16 містах України на центральних

майданах пройде 17 турнірів серій

3х3 Challenge та 3х3 Masters.

Щодо київського етапу першості,

то в ньому відбулися розіграші у чо�

тирьох категоріях: у вікових (до 18 і

старші), а також серед жінок та чоло�

віків. У змаганнях дівчат взяли

участь 3 колективи — “Єдність” і

“UNITY” в категорії U18, “Птиця

Синиця” в категорії “жінки 18 і

старші”. Всі ці команди вийшли до

фіналу, який відбудеться 24 серпня в

Києві. В баталіях юнаків до 18 років

змагалися 6 столичних команд. У

підсумку до фіналу потрапили

“Скорпіони” та “Боярка 97”. У вирі�

шальному двобої перемогу здобули

“Скорпіони”, які переграли опоне�

нтів з рахунком 18:11. А ось у катего�

рії після 18 років участь взяли одразу

16 команд. Кожен матч був сповне�

ний інтриги і неодноразово перемо�

жець визначався на останніх секун�

дах гри. За результатами зустрічей

право позмагатися за звання най�

сильнішої стрітбольної команди сто�

лиці вибороли “Warner Brothers” та

“Літаючі корови”. Фінальний матч

видався дуже напруженим, кожен

баскетболіст грав на межі власних

можливостей і намагався продемон�

струвати найкращі якості. Команди

діяли досить обережно, що хоч і

вплинуло на результативність, однак

аж ніяк не зіпсувало вражень від по�

баченого. У підсумку в непоступли�

вій боротьбі перемогу здобули гравці

“Warner Brothers” з рахунком 8:5.

Варто зазначити, що безпосеред�

ню участь в поєдинках взяв і дирек�

тор Євробаскету�2015 Маркіян Луб�

ківський, який виступив зі своїм ко�

лективом “МОК�2015”. Після зігра�

них ігор пан Лубківський поділився

своїми думками щодо турніру: “Зі�

знаюсь, дуже приємно в такий чудо�

вий день зіграти зі своїми друзями в

свою улюблену гру. Хочу зазначити,

що важливість цього турніру важко

переоцінити. Саме через баскетбол

3х3 ми хочемо залучити до активно�

го способу життя найбільше людей.

Також через ці змагання ми намага�

ємося популяризувати й майбутні

чемпіонати Європи з баскетболу, які

відбудуться в Україні”

Цей день в історії 22 травня

1087 — мощі християнсь о о
свято о Ми оли Святителя пере-
несені в італійсь е місто Барі
1840 — народився Мар о Кро-

пивниць ий, раїнсь ий драма-
т р , а тор, режисер, омпози-
тор, педа о , театральний діяч
1849 — Авраам Лін ольн отри-

мав патент за номером 6469 на
онстр цію плав чо о с хо о
до а. Досі він залишається єди-
ним президентом США – власни-
ом патент за винахід
1861 — день перепоховання

прах Т. Г. Шевчен а на Чернечій
орі поблиз Канева
1892 — до тор Вашин тон

Шеффілд винайшов тюби для
з бної пасти
1998 — Києві на Ас ольдовій

мо илі освятили ре о- а-
толиць цер в свято о
Ми олая
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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