
Фури рухатимуться столицею вночі
Столичні депутати обмежили в’їзд вантажного транспорту в місто в денний час

Тридцять мільйонів 
для юних киян
Понад дві третини столичних студентів та школярів відпочинуть за рахунок
держави та профспілок

Киян розважать на двісті відсотків

"Хрещати " дізнався, де можна арно відсвят вати
День столиці
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Банзай, Бортничі 
Київ розпочав пере овори з японцями щодо
від риття редитної лінії на апремонт БСА

СТОР. 3 

Столичним митцям вручили премію
"Київ" 

Щасливі переможці перейшли до ран елітних
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У номері

Новини
Суд заборонив засмучувати киян
на День міста
С д заборонив проведення 25 травня б дь-я их

масових заходів, о рім за альномісь их та ль-
т рно-мистець их, що передбачені про рамою
свят вання Дня столиці та Дня Києва. Заходи за-
боронено центральній частині міста, в лючаючи
в лиці Червоноармійсь , Бо дана Хмельниць о о
та площ Льва Толсто о. З позовом до с д б ла
вим шена зверн тися КМДА. 23 травня позов б -
ло задоволено повном обсязі. Я повідомили
Департаменті с спільних ом ні ацій, рішення
зверн тися до с д б ло з мовлене низ ою пові-
домлень, що надійшли до КМДА від ГО та рома-
дян щодо проведення в одном й том ж місці ма-
сових а цій, я і є різнополярними за по лядами та
формою, а та ож зв’яз з вели ою іль істю за-
ходів, запланованих рам ах свят вання Дня Ки-
єва та Дня столиці. Ор анізатори мітин ів ате о-
рично відмовлялися від омпромісних рішень, я і
пропон вала місь а влада стосовно перенесення
а цій на інший час, аби вони не заважали одна од-
ній. Водночас, Департаменті зазначають, що
КМДА отова забезпеч вати належне проведення
всіма ор анізаціями й ромадянами мітин ів, похо-
дів і демонстрацій, я і арантовані статтею 39 Кон-
стит ції У раїни

Електронний квиток на транспорті 
працюватиме як у Белграді
29 вітня цьо о ро вийшло розпорядження

КМДА за номером 660, я им б ло затверджено пе-
реможця інвестиційно о он рс з впровадження
прое т “Еле тронний вито ” ромадсь ом
транспорті міста Києва. Це омпанія “Альфа Пей
Термінал”. За словами заст пни а олови КМДА
Р слана Крамарен а, до інця ро б де впровадже-
но перший етап прое т метрополітені, а до сере-
дини 2014 ро — в сьом наземном транспорті.
Він на олосив, що з ідно з мовами інвест он р-

с , прое т “Еле тронний вито ” б де реалізований
повністю за інвестиційні ошти, в лючаючи апі-
тальні в ладення і всі операційні витрати протя ом
10 ро ів.
“Інвестор б де повертати свої інвестиції, отрим -

ючи вина ород ви ляді відсот а від вир ч и —
мовами он рс він визначений на рівні 8,47%.
Подібн схем нам запропон вали е сперти з
ЄБРР — за нею працюють ба атьох містах Євро-
пи, і відсото інвестора с ладає 8—10%. Ми при
під отовці прое т вивчали досвід Бел рад , де б в
впроваджений подібний прое т саме за та ою схе-
мою”,— на олосив він.
За словами пана Крамарен а, на сьо одні КП

“Київпастранс” витрачає близь о 30% від зібраної
вир ч и на збір цієї самої вир ч и, після впрова-
дження прое т цей по азни б де становити 8%.
Вина орода, я отрим є оператор зі збор ви-

р ч и в транспорті в Бел раді, с ладає близь о 9%.
Врахов ючи, що тарифи на проїзд транспорті
Бел раді вищі, ніж Києві в 2-2,5 раз , період о п-
ності прое т в Бел раді с ладає 6-7 ро ів, в Києві
період о пності прое т становитиме 8-10 ро ів

Місту повернули культурні 
пам’ятки Подолу
Київрада підтримала прое т рішення, спрямова-

ний на збереження та реставрацію об’є тів льт р-
ної спадщини міста. З ідно з ним правління охоро-
ни льт рної спадщини КМДА отримає можливість
здійснити реєстрацію речово о права щойно вияв-
лених об’є тів льт рної спадщини — нежитлові б -
дин и літери “Б” і “Ж” на в л. Волось ій/Борисо ліб-
сь ій/Набережно-Хрещатиць ій, 2/21/19 Поділь-
сь ом районі міста Києва. Це дасть змо трим -
вати їх належном стані, проводити заходи щодо
збереження та реставрації. “Сво о час інвестор по-
чав ре онстр цію цих б дин ів, але вона не б ла
завершена, і сьо одні об’є ти переб вають в рай
занедбаном стані. За рішенням с д ці б дівлі б ло
поверн то до ом нальної власності міста”,— пові-
домила заст пни місь о о олови — се ретар Київ-
ради Галина Гере а

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

На останній сесії деп татсь ий орп с
Київради підтримав прое т рішення Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації що-
до обмеження в’їзд вантажних автомобі-
лів із дозволеною ма симальною масою
понад 4,5 тонни в столицю з 7.00 до
20.00. За відповідний до мент про оло-
с вали 79 деп татів.

Відтепер транзитний великогабаритний транспорт

зможе рухатися територією міста лише в нічний час

проспектами Бажана, Південним мостовим перехо�

дом через Дніпро, Столичним шоссе, вул. Академіка

Заболотного, площею Одеською, Великою Кільцевою

дорогою, просп. Палладіна, вул. Міською, Гостомель�

ським шоссе, Новою дорогою, просп. Мінським, пло�

щею Тараса Шевченка, вул. Полярною, вул. Богатир�

ською, площею Тульською, просп. Московським,

просп. Генерала Ватутіна, площею Керченською, вул.

Братиславською, просп. Броварським.

Обмежено проїзд машин із масою понад 4,5 тонни, а

також для тракторів, самохідних машин і механізмів

центральною частиною міста, а саме: в межах Повіт�

рофлотського шляхопроводу — вул. Чорновола — вул.

Глибочицької — вул. Верхній (Нижній) Вал — вул. На�

бережно�Хрещатицької — Набережного шосе — бульв.

Дружби Народів — площі Московської — просп. Черво�

нозоряного — просп. Повітрофлотського — Повітро�

флотського шляхопроводу.

Водночас передбачена можливість в’їзду автомобі�

лів, які здійснюють перевезення вантажів у міжнарод�

ному сполученні, з 10.00 до 17.00, проте лише за наяв�

ності у водіїв міжнародної автомобільної накладної

“CMR” або книжки міжнародних дорожніх переве�

зень (МДП) та обладнання автопоїздів знаком “TIR”.

Як розповів учора “Хрещатику” перший заступник

голови КМДА Анатолій Голубченко, вже є відповідне

рішення Київради щодо в’їзду в місто вантажівок.

“Воно стосується не всіх видів великогабаритного

транспорту,— зазначив він.— Одним машинам дозво�

лятиметься рухатися Києвом у визначений час, ін�

шим це буде заборонено”. Анатолій Костянтинович

додав, що такі заходи пов’язані насамперед із надзви�

чайною ситуацією, що сталася в столиці в березні мі�

сяці, коли місто повністю опинилося в сніговому по�

лоні. Обмеження ж руху великогабаритного транс�

порту має поліпшити організацію дорожнього руху в

Києві та його безпеку, підвищити пропускну спро�

можність вулично�дорожньої мережі столиці та пози�

тивно вплинути на екологічний стан центральної час�

тини міста

СПИСОК ЯРМАРКІВ 
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Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Сьо одні в сіх раїнсь их
ш олах прол нає останній
дзвони . А вже від завтра
бать и почн ть па вати валі-
зи для своїх люблених чад,
щоб ті добре відпочили за лі-
то та набралися сил. “Хреща-
ти ” певнився в том , що
влада Києва всіля о сприяти-
ме повноцінном дитячом
відпочин і вже виділила чи-
малі ошти на оздоровлення
понад двох третин столичних
ст дентів та ш олярів.

Добре відпочиваєш — восени
гарні оцінки маєш

Як повідомила “Хрещатику” керівник

Департаменту освіти і науки, молоді та

спорту Оксана Добровольська, 27 травня

в Києві відкриються 98 шкільних таборів

відпочинку з денним перебуванням, в

яких відпочиватимуть 7 422 дитини. Го�

лова КМДА Олександр Попов вважає

цей вид оздоровлення дуже зручним для

батьків, які влітку ще працюють, оскіль�

ки шкільний табір, як правило, знахо�

диться поряд із місцем проживання ди�

тини. “Я вже дав доручення, щоб у нас

збільшилась кількість шкіл, які б відкри�

ли такі табори. Це має вирішитися за

тиждень”,— каже очільник міськадмініс�

трації.

Також під Києвом відкриють 15 замісь�

ких таборів, де зможуть відпочити ще 12,7

тисячі столичних школярів та студентів.

За словами пані Добровольської, це на

300 дітей більше, ніж торік. Ще дві тисячі

дітлахів зі спортивних шкіл Києва, віком

від 7 до 18 років, забезпечать оздоровлен�

ням у відповідних закладах.

Зараз визначають і санаторії, де юні

кияни, які перебувають на диспансерно�

му обліку, та діти�інваліди отримувати�

муть санаторно�курортне лікування. Їх�

ній відпочинок буде організовано у Київ�

ській, Львівській, Одеській, Запорізькій,

Закарпатській, Полтавській, Черкаській

областях, а також у південно�західній

частині Криму та на узбережжі Азовсько�

го моря.

Оксана Добровольська також повідо�

мила, що для столичних дітей виділено

1,2 тисячі путівок у Міжнародний дитя�

чий центр “Артек” та 600 путівок в

Український дитячий центр “Молода

гвардія”.

Крім цього, в червні�серпні поїдуть

відпочивати всі діти�сироти, які вихо�

вуються в школах�інтернатах № 12, № 21,

дитбудинках “Малятко” та “Ясний”, а

також діти�сироти з профтехучилищ.

“Ми вчасно розпочали підготовку до

літнього відпочинку дітей. Це відзначили

ті, хто безпосередньо працює в дитячих

таборах, будинках відпочинку тощо. Та�

ким чином, переважна частина закладів

дитячого відпочинку і оздоровлення вже

сьогодні готові прийняти дітей. Я пере�

конався у цьому на прикладі оздоровчого

комплексу “Дніпро” під Києвом. Персо�

нал зробив усе, щоб діти весело і щасли�

во відпочили влітку”,— наголосив напе�

редодні останнього дзвоника в школах

прем’єр�міністр України Микола Азаров.

До речі, першу зміну в столичних табо�

рах шкільного та інших типів урочисто

відкриють 1 червня в Київському палаці

дітей та юнацтва. Тут у рамках Міжнарод�

ного дня захисту дітей пройде свято “Ді�

ти плюс літо”. Загалом відпочинок у

таборах триватиме до 18 червня.

Відмінникам — путівки майже
задарма

За даними “Хрещатика”, Київська

міська рада профспілок за рахунок влас�

них коштів, а також дотацій з міського

бюджету на загальну суму в 120 мільйонів

гривень оздоровить 35 тисяч дітей. Тобто,

на кожну дитину планується акумулюва�

ти по 3,5 тисячі гривень. Ще близько 

8 млн грн надасть Фонд соціального

страхування — для здешевлення путівок

дітям застрахованих осіб.

Голова Київської міської освітянської

профспілки Олександр Яцунь каже, що в

цьому році в Одеському, Прикарпатсько�

му та Київському регіоні буде оздоровле�

но 2 100 дітей, батьки яких працюють у

галузі освіти. Причому період перебуван�

ня дитини на курорті максимально дов�

гий — 21 день, адже лише довготривале

перебування дає оздоровчий ефект.

За даними профспілок, якщо раніше 

80 % усіх коштів витрачалося на відпочи�

нок дітей, а 20 % — на оздоровлення, яке

дає більш суттєвий результат, то цьогоріч

це співвідношення складає 50 % на 50 %.

Водночас представники профспілок

нарікають, що коштів, які сьогодні спря�

мовують на оздоровлення, не вистачає.

Як зазначила у коментарі “Хрещатику”

голова об’єднаного комітету профспілок

Київради та КМДА Віра Бєлей, ціни на

путівки в 2013 році зросли на 10—20 %, а

суми, які виділяються на оздоровлення,

залишаються на минулорічному рівні.

“Наш об’єднаний комітет отримав з

міського бюджету 297 500 грн на дитяче

оздоровлення влітку 2013 року. У цьому

році закладено кошти на оздоровлення

трьохсот дітей. Ми об’єднуємо 73 проф�

спілки, і у нас працює близько 10 тисяч

працівників, які мають загалом 3 525 ді�

тей, тому виділеної суми, звичайно, зама�

ло”,— каже вона. Отже, основний фінан�

совий тягар лягає на профспілки та бать�

ків.

“Цьогоріч один із наших тендерів ви�

грав санаторний курорт Державної судо�

вої адміністрації “Феміда” (Євпаторія),

де повна вартість путівки на 21 день скла�

дає 3 570 грн. Фонд соціального страху�

вання оплачує 882 грн, тож для всіх дітей

працівників це буде коштувати 2 688

грн”,— розповіла пані Бєлей. Профспіл�

кові комітети допомагають оплатити пу�

тівку залежно від наявності у них коштів.

Як мінімум, за рахунок профспілкових

коштів оплачується 1000 грн. Наприклад,

для дітей, які перебувають на диспансер�

ному обліку, батьки заплатять 1 071 грн, а

відмінники та переможці олімпіад чи

конкурсів отримають путівки взагалі за

30 % вартості. 

Відпочинок для дітей пільгових катего�

рій оплачується за рахунок коштів міськ�

бюджету, тобто — діти�інваліди, діти�си�

роти та діти з багатодітних сімей

матимуть безкоштовні путівки

Перш змін в столичних таборах ш ільно о та інших типів рочисто від риють вже 1 червня
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Новини

Привітання керівництва міста з Днем столиці 
та Днем Києва

Дорогі кияни!
Щиро вітаю вас із Днем столиці та

Днем Києва, зі святом, яке об’єднує

всіх нас в любові до найпрекраснішо�

го міста у світі!

Древній та легендарний Київ — це

колиска духовності та мистецтва,

місто, що стрімко розвивається і вод�

ночас зберігає дух історії та велично�

го минулого. Переконаний, кожен,

хто хоч раз побував у столиці Укра�

їни, неодмінно повернеться сюди ще.

І ми повинні пишатися, що живемо

та працюємо у такому місті.

Водночас важливо й надалі, об’єд�

навши зусилля, спільно працювати

на благо столиці, аби не лише зберег�

ти, а й примножити здобутки Києва для наших нащадків. Разом ми зроби�

мо наше місто ще привабливішим та комфортнішим.

Нехай небесний покровитель Києва — Архістратиг Михаїл — береже міс�

то і його мешканців, допомагає нам у добрих справах заради розвитку сто�

лиці і добробуту киян.

Зичу всім злагоди в родинах, щастя, достатку, чистого неба і зоряних но�

чей над рідним містом.

Зі святом, дорогі кияни! З Днем народження, Києве!

З повагою, 
голова КМДА Олександр ПОПОВ

Шановні кияни!
Щиро вітаю вас з чудовим свя�

том — Днем Києва та Днем україн�

ської столиці.

Київ — унікальне місто, уславлене

історичними подіями та сповнене не�

повторного колориту.

У ньому поєдналися найкращі ар�

хітектурні традиції та сучасний євро�

пейський стиль, незаймана краса

природи та промисловий розвиток.

Але головна прикраса Києва — це

люди, які тут живуть. Добрі, щирі,

чуйні та працелюбні. Завдяки їм на�

ше місто квітне і розвивається, їхніми

зусиллями Києву вдалося завоювати

звання однієї з найкрасивіших сто�

лиць Європи.

Я щиро дякую всім киянам за їхню

любов та турботу про рідне місто, за натхнення та сили, які вони вкладають

у його розвиток.

Нехай це свято надихає всіх киян на втілення найкращих задумів, спря�

мованих на процвітання української столиці.

Сердечно бажаю успіху та щастя всім, хто не байдужий до майбутнього

нашого Києва!

З повагою, заступник міського голови — 
секретар Київради Галина ГЕРЕГА
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У столиці презентують проект з комплексної 
термосанації ЗНЗ № 233

Вже наступного тижня у столиці презентують реалізований пілотний проект

з комплексної термосанації загальноосвітнього навчального закладу № 233, що

знаходиться за адресою: вул. Лайоша Гавро, 22�а. Наразі на об’єкті тривають за�

вершальні роботи. Про це повідомили у КП “Група впровадження проекту з

енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях в місті Києві”.

Так, у рамках комплексної термосанації в будівлі бюджетної сфери ЗНЗ

№ 233 утеплили зовнішні стіни, модернізували внутрішні системи опалення

будівлі, впровадили дистанційну систему автоматичного збору даних про енер�

госпоживання, налагодили схеми автоматичного регулювання систем опален�

ня та гарячого водопостачання будівлі. Крім того, у школі замінено дерев’яні

вікна на металопластикові, утеплено дах, реконструйовано системи приплив�

но�витяжної вентиляції

Контролери встановлять причини зсуву ґрунту 
в центрі Києва

Прокуратура Шевченківського району столиці зобов’язала контролерів та

органи влади встановити причини зсуву ґрунту на вул. Петрівській, 30�34, вна�

слідок чого були зруйновані 12 гаражів, що належали мешканцям прилеглих

будинків. Відповідні доручення направлені до Управління МНС в Шевченків�

ському районі та райдержадміністрації, повідомили “Хрещатику” в прес�служ�

бі Шевченківської прокуратури столиці. Крім того, органи влади зобов’язані

надати інформацію щодо вжитих заходів для недопущення випадків, які мо�

жуть загрожувати безпеці людей та руйнуванню житлових будинків

У п’ятницю і суботу столиця ярмаркуватиме
Як повідомили “Хрещатику” в Управлінні внутрішньої торгівлі та побуту, 24

та 25 травня в столиці відбудуться традиційні ярмарки. Зокрема в п’ятницю

торгуватимуть в Голосіївському районі на просп. 40�річчя Жовтня, 11�б; в

Дніпровському — на вул. Алма�Атинській, 64; в Оболонському — на вул. Бере�

жанській, 15; в Печерському — на розі вул. Л. Первомайського та І. Мечнико�

ва, бульварі Дружби Народів, 8 та у провулку Виноградному; в Подільському —

на просп. Правди, 5�11; в Святошинському — на вул. Підлісній, 8; в Солом’ян�

ському — на вул. Керченській (на відзрізку від вул. Мартиросяна до вул. До�

нецької); в Шевченківському — на вул. О. Гончара, вул. Воровського, 2�4, вул.

Ризькій, 1, вул. І. Якіра, 19, вул. В. Піка та на розі вул. Щусєва й Тирасполь�

ської. У суботу ярмарки відбудуться в Голосіївському районі на вул. Паньків�

ській, 18�20; в Дарницькому — на вул. Ревуцького; в Деснянському — на вул.

Лисківській (в межах вул. Милославської та Радунської); в Дніпровському —

на вул. А. Бучми, 1�7; в Оболонському — на просп. Оболонському, 23�43; в Пе�

черському — на вул. І. Кудрі (в межах вул. П. Лумумби та Чигоріна); в Поділь�

ському — на вул. Світлицького, 25; в Святошинському — на вул. Булгакова; в

Солом’янському — на вул. Героїв Севастополя, 42; в Шевченківському — на

вул. Ванди Василевської, 1�17. На ярмарках споживачам запропонують товари

за цінами, на 10—15 % нижчими від ринкових

Киян розважать на двісті
відсотків

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Традиційно День Києва свят ється в
останні вихідні травня. До 1531-річчя
в місті під от вали близь о 200 свят-
ових заходів — тематичні онцертні й
розважальні про рами, фестивалі та
вистав и. “Хрещати ” довідався, де і
я розважитися иянам та остям сто-
лиці.

В суботу о 12.00 програму розпочне культурно�

мистецька акція “На срібнім березі Дніпра слов’ян�

ська золота столиця!” на території Історико�архі�

тектурної пам’ятки�музею “Київська фортеця”

(вул. Госпітальна, 24�а). З 14.00 на Співочому полі

на відвідувачів чекають виступи аматорських ко�

лективів та заслужених діячів культури на фольк�

лорно�мистецькому святі “Пишаюсь Києвом сво�

їм, його людьми, його красою”. З 20.00 на Софіїв�

ській площі триватиме концерт для шанувальників

класики “На Україну повернусь”. Привітати рідне

місто зі святом приїдуть солісти престижних опер�

них сцен світу, а також італійський маестро Фран�

ческо Аніле.

Яскрава концертна програма відбудеться в неді�

лю. На Співочому полі о 19.45 глядачам презенту�

ють уривок фольк�опери Євгена Станковича “Ко�

ли цвіте папороть” у виконанні хору імені Григорія

Верьовки. Для молоді на Оболонській набережній

о 19.30 розпочнеться концертна програма та шоу

феєрверків із лазерними спецефектами в рамках

мистецького проекту “Великий, славний, вічний

Київ!” А з 17.30 на майдані Незалежності на свят�

ковому концерті “Київ — місто, де все починаєть�

ся” глядачів вітатимуть “Антитіла”, Іван Березов�

ський, Катерина Бужинська, Ірина Білик, “ТіК”

та Наталія Могилевська. “Я мешкаю в Києві 16 ро�

ків, і для мене це вже рідне місто, особливо люблю

духовні місця — Києво�Печерську лавру, Михай�

лівську церкву при Олександрівській лікарні, а та�

кож Феофанію і Пирогів,— розповіла “Хрещати�

ку” Катерина Бужинська.— На концерті я заспі�

ваю патріотичні пісні — про любов до рідного міс�

та і країни, а також презентую нову композицію

“Люблю я українське”. О 21.50 святкування завер�

шиться феєрверком.

Долучаємось до юних митців, пожежних,
танцюристів

25 травня об 11.00 в парку Шевченка розпочинає�

ться арт�пленер “Тарас Шевченко. Молодий по�

гляд” за участі вихованців шкіл мистецтв, будинків,

палаців і центрів дитячої та юнацької творчості. А в

неділю з 11.00 тут триватиме благодійний еко�фес�

тиваль “Чарівна родина” з екологічними майстер�

класами і конкурсами для малечі.

В суботу під аркою Дружби Народів відбудеться

14�й фестиваль юних пожежних “Як тебе не спали�

ти, Києве мій”. А 26 травня о 13.00 на Співочому

полі можна буде побачити, як танцюють старшо�

класники на міському конкурсі “Київський вальс”.

Для оригіналів — зелені автівки 
та аеростати

25 травня о 12.00 в Печерському ландшафтному

парку (вул. Січневого повстання) відкривається не�

звичайна виставка квітів “Зелене авто”, над якою

працювали “Київзеленбудівці”. Цього ж дня в са�

мому серці столиці о 20.30 для містян підготували

незабутнє видовище — шоу “Вечірнє сяяння аеро�

статів на Михайлівській”, що проходить в рамках

відкритого чемпіонату Києва з повітроплавання.

Повітряні змії, історичне фехтування 
й полуниці

Яскраво відпочити на свіжому повітрі всією ро�

диною запрошує Національний музей народної ар�

хітектури та побуту України “Пирогів”, де 25 травня

з 11.00 до 17.00 відбудеться Київський відкритий

фестиваль повітряних зміїв. Поласувати першими

полуницями на святі цих солодких ягід можна буде

вихідними у Феофанії, а побачити кращих бійців іс�

торичної реконструкції — на Чемпіонаті України з

середньовічного історичного фехтування “Зов Ге�

роїв I” — в парку "Київська Русь”.

Музеї відкривають двері, а "Арсенал" 
кличе бібліофілів

З нагоди святкування Дня Києва та Дня столи�

ці в музеях міста відбудуться “Дні відкритих две�

рей”. Протягом святкових днів усі охочі зможуть

безкоштовно відвідати муніципальні заклади. А в

“Мистецькому Арсеналі” (вул. Лаврська, 10�12)

відкривається ІІІ Міжнародний фестиваль

“Книжковий Арсенал”, що об’єднує літературу та

мистецтво й представляє новинки від 200 видав�

ництв. 25 травня спеціально до Дня Києва тут

стартує проект “Серце темряви, поезії і музики”,

в якому беруть участь композитори, ді�джеї та

письменники.

День столиці з масовими гуляннями 
та вернісажами святкуватимуть в усіх
районах міста

В Голосіївському районі в суботу о 16.00 в парку

ім. М. Рильського (просп. Голосіївський, 87) роз�

почнеться святкова програма “Величальна Києву”.

В неділю о 16.00 усіх запрошують на відкриття му�

зею “Київ мого дитинства” в бібліотеці ім. Гоголя

(вул. Червоноармійська, 13�б).

У Дарницькому районі в суботу з 12.00 в парку

відпочинку “Позняки” (просп. Бажана, 31�б) за�

плановані фестиваль родинної творчості “Родовід”,

святковий концерт “Мій рідний Київ, красень над

Дніпром”, конкурс караоке�забави “Пісні рідної

Дарниці”, нагородження районного фотоконкурсу

“Моя Дарниця” та переможців змагань з міні�фут�

болу “Футбольна надія Дарниці” серед школярів

району, концерт “Київ зустрічає всіх друзів своїх” за

участю зірок естради. Завершиться свято феєрвер�

ком о 20.00. А в неділю об 11.00 тут відкриється VІ

Міжнародний дитячий телерадіофестиваль “Пісен�

не джерело”. До Дня столиці 26 травня з 14.00 буде

проведено концерт і в Парку ім. воїнів�інтернаціо�

налістів.

Мешканців Деснянського району в п’ятницю о

17.00 запрошують до Київської дитячої школи мис�

тецтв № 3 (просп. Маяковського, 39) на святковий

концерт учнів та виставку художніх робіт “Мій Ки�

їв — найкраще місто на Землі”.

В Дніпровському районі фестиваль мистецтв

“Країна дитячих мрій” та масове народне гуляння

триватиме у вихідні з 12.00 до 16.00 в парку “Пере�

мога” (бульвар Перова, 2).

На Оболоні виставку�вернісаж творчих робіт

мешканців району та концерт дитячих творчих ко�

лективів “Рідний Київ, серце України, наша гор�

дість, слава і краса” проведуть в суботу в ДШМ № 5

(вул. Малиновського, 11�в). На Печерську в Місь�

кому саду (Володимирський узвіз, 2) в суботу з 12.00

до 18.00 проходитиме свято “Місто вічне у сяйві

краси!” з художнім вернісажем, концертом і розва�

жальною програмою, а в неділю о 13.00 тут розпоч�

неться гала�концерт за участі переможців та учас�

ників третього міжнародного конкурсу�фестивалю

“Арт�Преміум�2013”.

На Подолі святкову розважальну програму “Наш

Київ — красень над Дніпром” презентують в суботу

о 12.00 в Будинку дитячої творчості (Контрактова

площа, 12). А вихідними на Андріївському узвозі

проходитиме фестиваль “Київський Монмартр”.

На головній сцені виступатимуть виконавці з Укра�

їни та Франції: Les Karpat, Джаз Кабаре Олега

Скрипки, “Nery and Co”, Куку Шанель, гурт�каба�

ре “Dakh Daughters” та інші. Паризьку атмосферу

передаватимуть вуличні театри, вечори кабаре, га�

лереї та танцювальні майданчики.

Для мешканців Святошинського району з

15.00 до 19.00 в суботу підготували театралізова�

не свято “Мій рідний Київ” з концертами, спор�

тивними естафетами та виставкою народних

майстрів в парку “Інтернаціональний” (просп.

Леся Курбаса, 8). А солом’янчани відпочивати�

муть у парку “Відрадний” (вул. Героїв Севасто�

поля, 35) та парку ім. М. Островського (Повіт�

рофлотський просп., 29), де в суботу з 13.00 до

19.00 триватиме концертна програма “Музичні

барви рідного Києва”.

В Шевченківському районі масові гуляння від�

будуться в п’ятницю. З 14.00 в парку імені Шевчен�

ка триватиме районний фестиваль творчості та

святковий концерт “Барвінкова фантазія”, фести�

валь патріотичної пісні “Рутенія” та тематична ви�

ставка�конкурс “Панно у просторі “Мій любий

Київ, зоряна столице”
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"Хрещатик" дізнався, де можна гарно відсвяткувати День столиці



Тенденції

Ділові новини

Зарплати у столиці зросли
на 10 %
У I варталі 2013 ро серед-

ньомісячна заробітна плата
штатних працівни ів Києві
с лала 4743 рн, що на 9,6%
вище, ніж за відповідний пері-
од мин ло о ро . Ці дані опри-
люднило Головне правління
статисти и м. Києві. Найвища
заробітна плата зафі сована
Подільсь ом — 5650 рн (на
19,4% вище, ніж січні-березні
2012 ро ), Шевчен івсь ом —
5626 рн (зростання на 11%),
Печерсь ом — 5256 (підви-
щення на 2,7%) та Голосіїв-
сь ом районах — 5047 рн
(зростання на 21,5%). Далі
йд ть Солом’янсь ий (4578
рн, зростання на 12,6%), Свя-
тошинсь ий (3690 рн, підви-
щення на 5,5%), Дніпровсь ий
(3622 рн, зростання на 2,5%),
Оболонсь ий райони (3606 рн,
підвищення на 7,5%). Наймен-
ше отрим ють штатні працівни-
и Дарниць ом — 3348 рн
та Деснянсь ом районах —
3147 рн. Темпи зростання
зарплат цих районах порів-
нянні з січнем-березнем 2012
ро відповідно с лали 0,7% та
6,5%

Заробити на квартиру 
містяни можуть за 11 років
Заробити на вартир на Дон-

басі можна вдвічі швидше, ніж
Київсь ій або Одесь ій області.
Та , я що на Л анщині на мало-
сімей потрібно від ладати зар-
плат 4,5 ро , то в Одесь ій об-
ласті збирати на неї потрібно вже
10 ро ів, а в столичном ре іоні
майже 11 ро ів. Про це “Хрещати-
” повідомили аналіти и сайт

приватних о олошень Slando, до-
слідивши пропозиції з продаж
вартир по всій У раїні. Найде-
шевше вартири в У раїні про-
даються Кірово радсь ій, Л ан-
сь ій та С мсь ій областях. А най-
дорожче в Київсь ій, Одесь ій та
Львівсь ій. Але, я що порівняти
вартість вартир і середню зар-
плат в ре іоні, то швидше за все
на опичити на одно імнатн вар-
тир можна в Л ансь ій (55 за-
рплат), Кірово радсь ій (64 зар-
плати) і Запорізь ій (65 зарплат)
областях. А в цілом по У раїні
малосімей а площею 35 в. м
ошт є 94 середньостатистичні
зарплати. Для при лад , в серед-
ньом по раїнах Західної Європи
вадратний метр житла дорівнює
середній зарплаті. В У раїні ж цей
по азни вище майже в три рази.

Та им чином, раїнцям, щоб на-
опичити на житло, потрібно пра-
цювати втричі більше, ніж жите-
лям західноєвропейсь их раїн.
Станом на інець травня на
Slando продавалося майже 378
тисяч вартир. Найбільше п ст є
в У раїні дво імнатних апарта-
ментів — 133 тис. Три імнатних
продаж понад 116 тис., а одно-
імнатних — 101 тис. Просторе
житло на 4 і більше імнат з стрі-
чалося тіль и в 27 тис. о оло-
шень. Найбільше число вартир
на продаж Київсь ій області —
113,5 тис., що становить 32,4%
від сіх пропозицій. На др ом
місці Одесь а область з 54,2 тис.
(15,5%) апартаментів на продаж.
Третє місце Донець о о ре іон
з 50,9 тис. (14,5%) вартир. Най-
менше апартаментів продається
в Тернопільсь ій (550), За арпат-
сь ій (1500) та Волинсь ій (1950)
областях

Поїзд “Київ�Чоп” скасували

У новом рафі р х поїздів з
27 травня держадміністрація за-
лізнично о транспорт У раїни
с ас є рс вання поїзда № 7
спол ченням Київ — Чоп. Я пові-
домив начальни Головно о па-

сажирсь о о правління “У рза-
лізниці” Оле сандр Івань о, це
пов’язано з тим, що 70% пасажи-
рів зазначено о поїзда їздили між
Києвом і Тернополем. З 27 трав-
ня вводиться новий маршр т по-
їзда лас Інтерсіті спол ченням
Київ — Тернопіль. За альний час
в дорозі становитиме 5 од. 55
хв. О рім то о, на 1 один при-
с орено ре іональні поїзди
№ 831 Київ — Гречани, № 827
Київ — Рахни на Південно-Захід-
ній залізниці. За алом новом
рафі призначено 43 ре іональ-
них і 790 примісь их поїздів

У столиці працевлаштували
7 тисяч “нелегалів”

З почат 2013 ро столиці
ле алізовано тр дові відносини
3 104 найманих працівни ів з їх
роботодавцями. Після офіційно о
працевлашт вання “тр дових не-
ле алів” бюджет додат ово отри-
мав майже півмільйона ривень
подат на доходи фізичних осіб,
інформ є Головне правління
Міндоходів м. Києві. Та ож 4 018
осіб, я і здійснювали “тіньов ”
підприємниць діяльність, зал -
чені до державної реєстрації та
сплатили 847 тис. рн подат .

Наразі 99% перевіро виявляю-
ться пор шення за онодавства
під час виплати зарплати та інших
доходів ромадянам. “За 4 місяці
2013 ро Києві проведено 160
в азаних перевіро , за рез льта-
тами я их 158 с б’є тів оспо-
дарювання виявлено пор шення
за онодавства, додат ово нара-
ховано до сплати в бюджет май-
же 13,7 млн рн подат на дохо-
ди фізичних осіб”,— повідомила
в. о. начальни а ГУ Міндоходів
м. Києві Ірина Носачова

“Київпассервіс” продадуть

Фонд державно о майна У ра-
їни план є в 2013 році під от вати
до продаж державні підприєм-
ства “Київпассервіс” та “Керчен-
сь а поромна переправа”. Про це
йдеться в офіційном виданні
ФДМУ “Відомості приватизації”
(номер від 21 травня ц. р.). ДП
“Київпассервіс” б ло створено
2005 році на базі майна автостан-
ційно о омпле с Київсь о о об-
ласно о автотранспортно о
правління. ДП стало правона-
ст пни ом частини йо о майнових
прав і обов’яз ів. Головним стр -
т рним підрозділом підприємства
є Центральний автово зал

Дітям на Київщині 
продавали алкоголь 
та тютюн

Співробітни и ГУ Міндоходів
Київсь ій області після переві-
ро с б’є тів осподарювання,
що тор вали піда цизними то-
варами роздріб, донарах -
вали близь о 1,4 млн ривень.
Я повідомили “Хрещати ”
відомстві, найчастіше пошире-
ним пор шенням тор івців ал-
о олем та тютюном є продаж
піда цизних товарів неповно-
літнім. Тож довелося на ад ва-
ти про діючий За он “Про дер-
жавне ре лювання виробниц-
тва і обі спирт етилово о,
оньячно о і плодово о, ал о-
ольних напоїв та тютюнових
виробів”. З почат ро пра-
цівни ами МВС У раїни Київ-
сь ій області с ладено 19 про-
то олів за рез льтатами переві-
ро , за матеріалами я их спів-
робітни ами ГУ Міндоходів
Київсь ій області ан льовано 19
ліцензій на право роздрібної
тор івлі ал о ольними напоями
та тютюновими виробами.
При цьом нараховані фінансо-
ві сан ції на с м 129,2 тис.
ривень

Кожному кіноману —
по м’якому кріслу
Міська влада хоче вивести 
з кризового стану збиткові 
комунальні кінотеатри
Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Столиця взялася за ом нальні інотеатри, я і переб -
вають власності ромади, одна неефе тивно ви о-
ристов ються орендарями. Та , до “Київ інофільм ”
приєднають ще вісім вели их столичних інотеатрів. Та-
им чином столична влада має намір створити ідн
он ренцію приватним синемате ам.

У середу, 22 травня, Київрада прийняла рішення про приєднання до

комунального підприємства “Київкінофільм”, яке вже об’єднує 11 кіно�

театрів (переважно дитячих), ще 8 “крупняків” — “Братиславу”, “Київ�

ську Русь”, “Лейпциг”, “Ленінград”, “Росію”, “Флоренцію”, “Загреб”

та “Кінотеатр ім. Т. Шевченка”.

Міська влада запевняє — ніхто не збирається перепрофілювати кіно�

театри та продавати їхні будівлі, реорганізація має на меті покращити

умови, забезпечити ремонт та переобладнання тих із них, що в занедба�

ному стані.

“Сьогодні Київ має достатньо можливостей, аби утримувати такі куль�

турні центри, налагодити там нормальну діяльність для того, щоб вони

були предметом гордості, були дійсно культурними центрами”,— заявив

заступник голови КМДА Віктор Корж.

Прикметно, що торік у квітні “Флоренція” та “Лейпциг” придбали

комплекти обладнання для демонстрації цифрового кіно (проектор, сер�

вер, систему Dolby) вартістю майже мільйон гривень кожний. Однак є й

такі, які перетворилися на смітник, протягом 15–20 років в них ніхто ні�

чого не вкладав, сплачуючи при цьому досить невеликі кошти за оренду.

Кінотеатр “Київська Русь” — один з улюблених для містян та гостей

міста. Тут є сучасне обладнання, найбільший екран у столиці, однак зов�

нішній вигляд залишає бажати кращого, хоча структура працює прибут�

ково. Свого часу його вже намагалися передати до “Київкінофільму”, та

орендар — ТОВ “Культурний центр “Київська Русь” — скасував відпо�

відне рішення через суд. До речі, ця керуюча структура впродовж понад

10�ти років регулярно судиться то з Київрадою, то з КМДА щодо приму�

сового укладання договору оренди.

Свого часу кінотеатр “Жовтень” також домігся виключення з “Київкі�

нофільму”. На той час кінотеатр вже орендувало ТОВ “Кіноман”, яке

зробило гарний ремонт, встановило сучасне обладнання й успішно керу�

вало бізнесом.

Водночас частина реорганізованих кінотеатрів не має такого ефектив�

ного власника, тож Київрада вирішила взятися за них більш рішуче.

У міськадміністрації розраховують, що після об’єднання кінотеатрів

закупівля фільмів та обслуговування будівель буде відбуватися централі�

зовано, це дасть змогу зекономити кошти на їхнє утримання. За підра�

хунками депутата Київради Володимира Філіппова, лише на зарплатні

можна буде заощадити до 600 тисяч гривень на рік.

Однак керівники кінотеатрів, які представляють інтереси орендарів,

не в захваті від рішення Київради, але опору не чинитимуть. Як зазначи�

ла директор Департаменту культури КМДА Світлана Зоріна, останнім

часом у кінотеатрах “Росія”, “Лейпциг”, “Флоренція” та “Ленінград”

змінилося керівництво, і нові директори погоджуються з необхідністю

реорганізації.

Варто нагадати, що керівництво КМДА 2006�2007 рр. відкрито заявля�

ло про намір приватизувати комунальні кінотеатри, й лише протести та

акції голодування працівників індустрії кінопрокату стали цьому на за�

ваді. Нинішні ж очільники столиці хочуть зберегти комунальні кінозали,

зробити їх якісними та комфортними, а також убезпечити заклади від

банкрутства. Наприклад, кредиторська заборгованість “Росії” сягнула 

3 млн грн
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 24 травня 2013 року

Банзай, Бортничі! 
Київ розпочав переговори з японцями щодо відкриття кредитної 
лінії на капремонт БСА

Учора в КМДА відбулася зустріч голови КМДА

Олександра Попова з заступником директора Єв�

ропейського відділу Департаменту Близького

Сходу та країн Європи Японського агентства

міжнародної співпраці Аракі Арефу, під час якої

сторони висловили своє бачення майбутньої

співпраці. Представників JICA цікавив ряд мо�

ментів, які передують підписанню офіційних до�

мовленостей між сторонами. Зокрема після де�

тального вивчення проекту реконструкції БСА

японська сторона розглядає можливість підпи�

сання спільного протоколу між JICA, КМДА,

Мінрегіоном та ПАТ “АК “Київводоканал”.

“Потрібно розуміти, що ми реконструюємо

Бортницьку станцію аерації у будь�якому випад�

ку,— наголосив голова КМДА Олександр По�

пов.— Перемовини про залучення коштів ведуть�

ся із кількома зацікавленими сторонами. Водно�

час ми б хотіли співпрацювати саме із японськи�

ми компаніями, адже у нас уже є позитивний до�

свід реалізації проекту модернізації 95 вагонів

метрополітену в рамках цільових зелених інвес�

тицій за кошти Кіотського протоколу”.

Японська сторона пропонує дуже вигідні для

міста умови кредиту на 40 років (10 років пільго�

вий період під 0,2% річних). Генпідрядну органі�

зацію визначатиме вона, причому загальна вар�

тість товарів та послуг, придбаних у Японії, має

бути не менше 30% від загальної вартості догово�

рів.

Приїзд другої місії JICА запланований на сере�

дину літа цього року. За словами пана Аракі Аре�

фу, тоді фахівці зберуть детальну інформацію та

проведуть консультації із представниками “Київ�

водоканалу”, після чого будуть розроблені та під�

писані кредитні угоди між урядами країн.

Як розповів “Хрещатику” директор Департа�

менту житлово�комунальної інфраструктури

Дмитро Новицький, місто підготувало листа до

Надзвичайного та Повноважного Посла Японії в

Україні Саката Тоічі з проханням сприяти макси�

мально можливому скороченню терміну розгляду

проекту реконструкції БСА урядом Японії та

агенцією. До речі, за інформацією Міністерства

закордонних справ України, японська сторона

виявила зацікавленість у реалізації трьох проектів

в Україні: спорудження мосту через річку Півден�

ний Буг у місті Миколаєві, реконструкції БСА та

модернізації сміттєпереробного заводу у столиці.

Водночас іноземні кредитори запропонували

Україні встановити пріоритети та визначити по�

слідовність здійснення цих проектів.

На думку Олександра Попова, пріоритетність

реконструкції БСА є очевидною, адже це єдині

очисні споруди міста, які збирають та переробля�

ють стоки не лише з Києва, а й з десятка навко�

лишніх містечок. Збудований у 60�х роках мину�

лого століття об’єкт наразі працює на межі своїх

можливостей. Реалізація ж цього проекту забез�

печить не лише надійну очистку стічних вод Ки�

єва, а й екологічну безпеку річки Дніпро, яка є

джерелом водопостачання значної кількості на�

селення країни.

До речі, на початку лютого цього року відбула�

ся зустріч представників Світового банку з керів�

ництвом “Київводоканалу”, під час якої обгово�

рили можливості співробітництва, зокрема і що�

до реконструкції БСА.

До речі, в міському бюджеті на цей рік закладе�

но кошти на низку проектів по БСА, зокрема,

розпочнуться роботи зі спорудження систем

деодорації на окремих об’єктах станції, що дозво�

лить зменшити викиди в атмосферу неприємних

запахів

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Столична влада най оротші терміни план є розпочати омпле сн ре он-
стр цію Бортниць ої станції аерації. Для місь о о бюджет це “непідйом-
ний” об’є т, тож сі з силля влади наразі спрямовані на пош інвесторів.
Зо рема Київ проводить перемовини з представни ами Японсь о о а ент-
ства міжнародно о співробітництва (JICА) щодо від риття редитної лінії на
апітальний ремонт очищ вальних спор д міста.

На д м ерівництва столиці, пріоритетність ре онстр ції БСА є очевидною, адже це єдині очисні спор ди міста, я і збирають та переробляють сто и не лише
з Києва, а й з десят а нав олишніх містечо

Під час з стрічі Оле сандра Попова з представни ами Японсь о о а ентства Міжнародно о співробітництва
(JICA)
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МЕДИЦИНА
Хрещатик 24 травня 2013 року

Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Ще задов о до славно-
звісно о роман Кена Кізі
“Політ над ніздом зоз -
лі” та не менш відомо о
однойменно о інофільм
в с спільстві сформ вав-
ся стереотип: психоне-
вроло ічні лі арні — міс-
ця, де приниж ють люд-
сь ідність та при ніч -
ють волю. Насправді ж
с часна психіатрія вже
полишила та і методи,
я -от невиправдане при-
значення еле трошо ,
“на ач вання” психотроп-
ними препаратами та
операції з видалення час-
тини моз . Відвідавши
центральн психоневро-
ло ічн лі арню Києва,
більш знан в народі я
“Павлів а”, ж рналіст
“Хрещати а” пере онав-
ся — хворі т т поч вають-
ся добре. Більше то о,
для ба атьох пацієнтів за-
лад став єдиним при-
хист ом, бо їм більше ні-
де подітися.

“Дим без вогню”
Київська міська клінічна психо�

неврологічна лікарня № 1, що

більш відома серед киян за колиш�

ньою назвою Павлівська психлі�

карня, або “Павлівка”, давно за�

жила “народної слави” недоброго

місця. Понад 200 років поспіль у

цьому закладі лікують найрізнома�

нітніші нервові розлади — шизо�

френію, депресію, інші психічні та

емоційні розлади тощо. Щороку

тут отримують стаціонарну допо�

могу майже 9 тисяч пацієнтів. Роз�

ташована поруч із Кирилівською

церквою, “Павлівка” завжди пере�

буває в центрі уваги киян, котрі ре�

гулярно згадують її у побутових

розмовах та навіть навідуються ту�

ди з простої цікавості, розміщуючи

фоторепортажі в соціальних мере�

жах. Тож будь�який скандал у за�

кладі автоматично привертає увагу

суспільства, чим іноді зловжива�

ють ЗМІ.

Наприкінці квітня низка цен�

тральних телеканалів показала в

новинах сюжети про начебто зну�

щання над пацієнтами “Павлівки”.

Прихованою камерою знято розпо�

відь одного з лікарів про те, скільки

коштує запроторити до лікарні пси�

хічно здорову людину, демонстру�

ється, як людей морять голодом і

прив’язують до ліжок, причому в

кадр потрапили й обличчя хворих.

Зйомки, звісно, проводилися без

обов’язкового на те дозволу. Після

виходу сюжетів зчинився галас, і

медичне керівництво столиці поча�

ло перевірку.

Здавалося б, черговий раз можна

обуритися — доки по телевізору не

покажуть, ніхто не наведе лад на

проблемних ділянках своєї роботи.

Однак ревізія спеціальної комісії

при Київській міській держадмініс�

трації встановила, що жодних тор�

тур, примусової госпіталізації за

гроші, “голодомору” і близько не�

має.

“Сьогоднішня психіатрична на�

ука — консервативна, вона базуєть�

ся на принципі гуманізму, головний

метод лікування — добре слово,—

розповів головний лікар Київської

міської психоневрологічної лікарні

№ 1 В’ячеслав Мішиєв.— Не може

бути й мови про госпіталізацію па�

цієнта всупереч його волі, це забо�

роняє відповідний закон”.

У ході перевірки також було з’я�

совано, що зйомку хворих та про�

цесу нібито знущання над ними

організувала та зафільмувала одна

з медсестер, особу якої встановле�

но. Які цілі вона переслідувала,

влаштовуючи такий спектакль,

незрозуміло. Міру її відповідаль�

ності перед законом мають вирі�

шити правоохоронні органи.

Тим часом до прокуратури звер�

нулися родичі пацієнтів із прохан�

ням надати правову оцінку діям

журналістів. Адже, згідно зі статтею

6 Закону України “Про психіатрич�

ну допомогу”, забороняється будь�

яка фото� та відеозйомка особи, що

страждає на психічний розлад, без її

згоди чи без згоди її законного

представника. А такої згоди телека�

налам ніхто не надавав. 

Арт�терапія компенсує 
дефіцит спілкування

У київській “Павлівці” доклада�

ють максимум зусиль для того, аби

відігнати суїцидальні думки та агре�

сію від кожного, хто сюди потрап�

ляє.

Як розповів один київський блог�

гер, який сам себе “запроторив” до

цієї лікарні, перебуваючи в депре�

сії, персонал тут доброзичливий та

натхнений своєю справою, “що

дивно, враховуючи зарплати пра�

цівників”. “Санітари дуже ввічливі.

Щодня проводиться вологе приби�

рання, щодня пацієнтів водять на

прогулянку, слідкують, аби вони

прийняли правильну дозу пігулок,

щодня роблять ін’єкції за графі�

ком”,— пише у своєму блозі очеви�

дець. За його свідченнями, хворі

мають змогу отримувати консульта�

ції психотерапевтів, у будь�який

час спілкуватися з близькими, ди�

витися телевізор. А на території па�

нує загальний спокій, який сприяє

якщо не одужанню, то стабілізації

стану хворого. Також у лікарні пра�

цює відділення медико�соціальної

реабілітації, де пацієнтів навчають

приготуванню їжі, догляду за со�

бою, елементарним побутовим ре�

чам.

Окрім цього, мешканці лікарні

мають широке поле для розвитку

своїх творчих здібностей.

Так, тут уже четвертий рік по�

спіль діє аматорський театр “Будь�

мо!”, проводяться регулярні занят�

тя з арт�терапії — пацієнти малю�

ють, ліплять, співають тощо.

Цьогоріч вже втретє за допомоги

Фонду соціальної адаптації “Каста�

лія�фонд” відбудеться “Павлов�

фест”, у рамках якого пройдуть

концерти за участі психічно хворих

та виставки їхніх художніх робіт.

Фестиваль розпочнеться в неді�

лю, 26 травня, урочистим концер�

том стародавньої музики, а завер�

шиться 30�го травня виступами

мистецьких колективів у Маріїн�

ському парку. До участі в ньому до�

лучаються не лише психічно хворі,

а й інваліди, діти зі спецінтернатів

та інші особи з фізичними обме�

женнями.

“Учасники фестивалю мають на�

году компенсувати дефіцит спілку�

вання, відчувають інтерес до своєї

особистості, й це відіграє для них

надважливу роль”,— зазначив ре�

жисер театру “Будьмо!” Сергій

Ененберг, який став ініціатором

проведення такого масштабного за�

ходу.

Зазначимо, торік свої таланти в

цьому фестивалі продемонстрували

близько 3�х тисяч людей з особли�

вими потребами з 17 міст України.

Богом забуті, 
забуті державою

Сьогодні психоневрологічні лі�

карні в Україні фінансуються за за�

лишковим принципом. На новітні

препарати коштів немає, тож хво�

рих “годують” пігулками поперед�

нього покоління, які мають свої по�

бічні ефекти. Щоправда, попри по�

стійну фінансову кризу, за останніх

кілька років, наприклад, у “Павлів�

ці” було відновлено корпус для па�

цієнтів, які захворіли вперше; в

2012 році — введено в експлуатацію

сучасний цифровий флюорограф, а

також обладнання для магнітно�ре�

зонансної й комп’ютерної томогра�

фії; переоснащено лабораторію та

придбано біохімічні аналізатори.

Водночас, якщо лікарня наразі

може знайти резерви для покра�

щення умов для утримування паці�

єнтів, самі психічно хворі — не по�

трібні ані державі, ані часто навіть

своїм родичам.

За словами голови Асоціації пси�

хіатрів України, лікаря�психіатра

Семена Глузмана, в Україні взагалі

відсутня так звана соціальна психі�

атрія — догляд за психічно хворими

поза межами лікувального закладу,

що дуже необхідно таким людям.

Адже, як довели вчені, тривале пе�

ребування в лікарні шкодить пси�

хічно нестабільній людині, бо зго�

дом вона втрачає здатність само�

стійно жити в суспільстві.

Натомість, за даними пана Глуз�

мана, сьогодні майже 40 % психічно

хворих пацієнтів не повинні знахо�

дитися в лікарні через відсутність

для цього медичних показань. Але

більше їм нікуди піти, оскільки рід�

ні від них відмовилися, а лікарям

шкода, як�то кажуть, “викидати”

таких людей на вулицю.

Тому психіатри вважають за по�

трібне створення гуртожитків для

цих хворих. Адже утримання паці�

єнтів, які можуть жити самостійно,

в закладах адаптивного типу буде

дешевшим, аніж лікування в ста�

ціонарі.

До речі, в Росії вже почали з’яв�

лятися так звані “будинки на півдо�

розі” (між лікарнею та самостійним

життям), які зазвичай розташовані

на території психоневрологічної лі�

карні та виконують роль тимчасо�

вого притулку. Також існують гру�

пові будинки з цілодобовим нагля�

дом медперсоналу, мебльовані кім�

нати та квартири для спільного

проживання — туди медсестри на�

відуються щотижня. В світі діють

соціальні центри для стареньких,

уражених слабоумством. В Україні

цього всього немає, тож родичі лад�

ні платити гроші, аби їхніх бабусь та

дідусів, що втратили розум, трима�

ли у спецлікарні якомога довше.

Створення закладів для прожи�

вання громадян усіх цих окремих

категорій — компетенція Міністер�

ства соціальної політики, в планах

якого піклування про “психічних”

поки що поза увагою, бо вистачає

іншої роботи. Тому нині лікарні на

кшталт “Павлівки” лишаються

останнім прихистком для всіх

“нужденних та знедолених”. Шука�

ти ж скандали в подібних закладах,

не ставлячи серйозних питань ре�

формування всієї системи, неко�

ректно й антигуманно, наголошує

головлікар Київської психоневро�

логічної лікарні № 1 пан Мішиєв

Олександр Попов привітає щасливих мам 
із Днем Києва

У с бот , 25 травня, олова КМДА Оле сандр Попов особисто приві-
тає молодих мам та новонароджених із Днем народження Києва в од-
ном зі столичних поло ових б дин ів. Та ож очільни місь адміністра-
ції перевірить стан розвит ал зі та висл хає лі арів — я і проблеми
їх наразі хвилюють.
Нині місто реаліз є низ прое тів, по ли аних по ращити медичне

обсл ов вання ва ітних і мам із новонародженими. У оментарі “Хре-
щати ” Оле сандр Попов на олосив: місті створено ціл систем
для запобі ання малю овій смертності та по ращення медично о об-
сл ов вання породіль. Зо рема, за словами олови КМДА, від риваю-
ться амб латорії за альної пра ти и — сімейної медицини, де лі арі
займаються не лише лі ванням, а й профіла ти ою захворювань. “У
Києві д же висо ий рівень спеціалізованої медичної допомо и, та роз-
вивається мережа перинатальних центрів”,— відзначив Оле сандр
Павлович.
На адаємо, що перший перинатальний центр столиці, створений

для забезпечення передчасних поло ів та виходж вання малю ів з ри-
тично малою ва ою тіла: від 500 рамів, працює вже більше ро .
Відч тно помітні й рез льтати йо о роботи. “Спостері ається змен-

шення малю ової смертності — наш по азни один із найнижчих в
У раїні, й триває подальше йо о зниження”,— зазначила оментарі
“Хрещати ” перший заст пни дире тора Департамент охорони здо-
ров’я Валентина Залесь а.
За її словами, до інця ро в Києві від риють др ий перинатальний

центр для ва ітних з інфе ційною патоло ією, я ий створять на базі Ки-
ївсь о о місь о о центр репрод тивної та перинатальної медицини.
А третій столичний перинатальний центр почне робот наст пно о ро-

на базі Київсь о о місь о о поло ово о б дин № 5. Там надавати-
м ть медичн допомо ва ітним з е стра енітальною патоло ією. “Це
ні альний для У раїни досвід, бо в інших ре іонах перинатальні цен-
три не мають о ремих спеціалізацій”,— за важила заст пни дире то-
ра профільно о департамент .
О рім цьо о, оштом місь о о бюджет в рам ах пілотно о прое т в

поло овом б дин № 6 без оштовно надаються меди аменти для
немовлят з проблемами дихання та препарати, що попереджають ро-
вотечі

У Києві змагаються команди “швидких” 
з України, Литви та Польщі
Під рочист м зи та чні зв и сирен арет “швид ої” вчора на

Хрещати від рили V У раїнсь ий чемпіонат бри ад е стреної медич-
ної допомо и з міжнародною частю. Йо о проведення стало можли-
вим завдя и том , що мин ло о ро бри ада столичної “швид ої”, по-
сівши одне з призових місць, виборола для міста право приймати про-
фільні зма ання.
Цьо оріч чемпіонаті бер ть часть 37 оманд: 28 із них представля-

ють раїнсь і державні за лади системи е стреної медичної допомо-
и, 3 — приватні ліні и (ТОВ “Борис”, ПрАТ “МЦ “Доброб т”) та чоти-
ри — іноземні, з Польщі та Литви. За правилами зма ань, до с лад
оманди входить лі ар, два фельдшери або медичні сестри та водій.
До часті та ож доп с али фельдшерсь і оманди с ладі двох фельд-
шерів або медичних сестер та водія.
Чемпіонат триває на території ДП “Санаторний омпле с “П ща-

Озерна”. Впродовж зма ань бри ади “надаватим ть допомо дитині”,
“боротим ться за життя мотоци ліста і йо о пасажир и”, “рят вати-
м ть ст дентів, я і опинилися в епіцентрі виб х ” тощо.
Столицю на чемпіонаті представляють дві оманди. Місто має надію,

що вони продемонстр ють свій професіоналізм та по аж ть висо і ре-
з льтати, адже Київ веде перед реформ ванні медичної ал зі.
“Ми працюємо над по ращенням роботи “швид ої”, зо рема її пра-

цівни ів. Та , за мин лий рі част ово оновили автопар , ціл ом ом-
пле т вали машини лі ами, працюємо над підвищенням заробітної
плати лі арів, фельдшерів та медсестер е стреної медичної допомо-
и”,— відзначив під час церемонії від риття чемпіонат олова КМДА
Оле сандр Попов. Він та ож подя вав меди ам, я і щоденно виявля-
ють свої знання, сили та професіоналізм, рят ючи життя людей та роб-
лячи неоціненний в лад розвито медицини. Очільни місь адмініс-
трації та ож побажав часни ам спіхів, ці авих зма ань та перемо .
А переможців чемпіонат назв ть сьо одні ввечері, одна ор анізато-

ри запевняють, що без подар н ів не залишать ні о о

Оболонці вперше в Києві можуть безкоштовно
обстежитись на МРТ
У Центральній полі лініці Оболонсь о о район розпочав робот но-

вий с часний ма нітно-резонансний томо раф. Це перший в Києві апа-
рат МРТ, розміщений звичайній полі лініці, я ий допоможе вчасно
діа ност вати низ захворювань, а обсл ов вання для меш анців
район б де ціл ом без оштовним, повідомив “Хрещати ” олова
Оболонсь ої РДА Василь Антонов.
“Несвоєчасна діа ности а — це одна з проблем нашої медицини,—

під реслив пан Антонов.— Техні а в ба атьох полі ліні ах атастрофіч-
но застаріла, а нової майже не надходить. Ще іль а ро ів том на
Оболоні ми поставили розвито медицини в перелі пріоритетних пи-
тань. І сьо одні вже маємо рез льтати. Апарат МРТ спішно обсл о-
в є меш анців район , причом — ціл ом без оштовно. Ма нітно-ре-
зонансних томо рафів не та ба ато на весь Київ. І знаходяться вони
або в спеціалізованих медичних інстит тах, в обласній лі арні, або ж
приватних ліні ах. Наша Центральна районна полі ліні а стала пер-
шим медза ладом районно о значення, я ий отримав та ий апарат”.
За словами олови Оболонсь ої РДА, встановлений ма нітно-резо-

нансний томо раф є апаратом від рито о тип японсь о о виробни а
HITACHI. Йо о вартість с ладає 7,4 млн рн.
“Цей апарат дозволить на ранній стадії діа ност вати хвороби хреб-

та, с лобів, істо , оловно о моз , вн трішніх ор анів. Врахов ючи,
що в раїні с лалася атастрофічна сит ація з поширенням он оло іч-
них захворювань, подібна апарат ра дозволить їх виявляти на ранній
стадії та спішно лі вати. Причом , ос іль и це апарат від рито о ти-
п , дослідження там мож ть проходити навіть діти та люди, я і страж-
дають на ла строфобію”,— на олосив Василь Антонов.
Він та ож повідомив, що районна влада облашт вала о ремий а-

бінет променевої діа ности и за останнім словом техні и. “Полі ліні-
а і за своїм зовнішнім ви лядом, і за рівнем медично о обладнання
перейшла на висо і європейсь і стандарти,— зазначив пан Анто-
нов.— Напри лад, т т ефе тивно працює водолі вальне відділення,
пра ти ється спелеотерапія — лі вання в спеціальном соляном
абінеті. Сподіваюсь, наш досвід наб де поширення. І я існа діа но-
сти а стане дост пною не лише для меш анців Оболоні, а й для сіх
иян”

Головний лі ар Київсь ої місь ої лінічної психоневроло ічної лі арні №1
В’ячеслав Мішиєв

Новини медициниРайські сни "Павлівки"
Київська психоневрологічна лікарня втретє проводить 
фестиваль "Павлов�фест" для людей з особливими потребами

Дата Час Захід Місце проведення

26 травня 14.00—15.00 Відкриття фестивалю � концерт вокального
ансамблю старовинною музики Alitea

Київська міська клінічна
психоневрологічна лікарня № 1
(КМКПЛ), Фрунзе, 103

27 травня 19.00—20.00 Виступ театру "Будьмо!" КМКПЛ

28 травня 12.00—15.00 День відкритих дверей у КМКПЛ КМКПЛ

29 травня 11.00—14.00 Науково�практична конференція з арт�терапії та
художньої педагогіки КМКПЛ

30 травня 16.00—18.00 Закриття фестивалю � концерт, майстер�класи Арка Дружби народів

28—30 травня 19.00—21.00 Виступи мистецьких колективів Естрада міського саду 
у Маріїнському парку

Про рама Фестивалю мистецтва людей з особливими потребами "Павлів-фест 2013"

Постійно діюча вистав а х дожніх робіт пацієнтів місь ої психоневроло ічної лі арні №1
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5Хрещатик 24 травня 2013 року

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

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №51 (1179)

П’ЯТНИЦЯ,
24 травня
2013 року

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

Рішення Київської міської ради № 132/9189 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 № 2 Подільського району
м. Києва, дитячу поліклініку № 4 Подільського району м. Києва, створити
на їх майновій базі комунальне некомерційне підприємство "Центр пер$
винної медико$санітарної допомоги № 2" Подільського району м. Києва
та віднести його до сфери управління Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико$санітарної допомоги № 2" Подільського району 
м. Києва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих
відповідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно$поліклінічних за$
кладів.

3. Подільській 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$санітарної допомоги № 2" Подільського району м. Ки$
єва 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
"Центр первинної медико$санітарної допомоги № 2" Подільського району
м. Києва.

4.2. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
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" Святошинського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 136/9193 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 дитячу поліклініку № 2 Святошин$
ського району м. Києва і дитячу поліклініку № 4 Святошинського району
м. Києва, створити на їх майновій базі комунальне некомерційне підпри$
ємство "Центр первинної медико$санітарної допомоги № 2" Святошин$
ського району м. Києва та віднести його до сфери управління Святошин$
ської районної в місті Києві державної адміністрації.

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

3. Святошинській 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$санітарної допомоги № 2" Святошинського
району м. Києва на праві оперативного управління майно реорганізова$
них 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
"Центр первинної медико$санітарної допомоги № 2" Святошинського
району м. Києва.

4.2. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
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

Про питання діяльності поліклініки № 1 Солом'янського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 140/9197 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 поліклініку № 1 Солом'янського району м. Києва

шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство "Кон$
сультативно$діагностичний центр" 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 "Кон$
сультативно$діагностичний центр" Солом'янського району м. Києва є
правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованої відповідно
до пункту 1 цього рішення поліклініки № 1 Солом'янського району 
м. Києва.

Про створення комунального некомерційного підприємства "Центр первинної
медико�санітарної допомоги № 1" Солом'янського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 139/9196 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 107, 109 Цивільного кодексу України, статей 78, 137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини пер�

шої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 1, 3, 7 Закону України "Про порядок проведення ре�
формування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", з метою розмежуван�
ня первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги мешканцям міста Києва та більш ефективного використання май�
на територіальної громади м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної
медико$санітарної допомоги № 1" Солом'янського району м. Києва шля$
хом виділу зі складу поліклініки № 1 Солом'янського району м. Києва та
віднести його до сфери управління Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації.

2. Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Здійснити організаційно$правові заходи щодо виконання пункту 1

цього рішення.
2.2. Скласти та затвердити розподільчий баланс, до якого включити

майно згідно з додатком до цього рішення.
2.3. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством "Центр

первинної медико$санітарної допомоги № 1" Солом'янського району 
м. Києва, створеним у відповідності до пункту 1 цього рішення, на праві
оперативного управління об'єкт нерухомого майна, зазначений в додатку
до цього рішення.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер$
жавній адміністрації):

3.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства

"Центр первинної медико$санітарної допомоги № 1" Солом'янського
району м. Києва.

3.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. 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.

5. 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.

6. 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

Додаток
до рішення Київради

від 17 квітня 2013р. № 139/9196

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 1" Солом'янського району м. Києва та об'єкт нерухомого майна, що закріплений за ним

на праві оперативного управління

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

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

щодо виконання пункту 1 цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 1 Солом'янського

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

сультативно$діагностичний центр" Солом'янського району м. Києва на
праві оперативного управління майно реорганізованої поліклініки № 1 Со$
лом'янського району м. Києва.

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

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
"Консультативно$діагностичний центр" 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

№ п/п Назва закладу охорони здоров'я Адреса закладу охорони
здоров'я

Площа нерухомого майна
та його характеристики

1. Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико#
санітарної допомоги № 1" Солом'янського району міста Києва

03067, м. Київ, 
вул. Комарова, 3

2220,58 кв. м

Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 2" Шевченківського району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 141/9198 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 № 2 Шевченківського
району м. Києва, дитячу поліклініку № 2 Шевченківського району м. Ки$
єва, створити на їх майновій базі комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико$санітарної допомоги № 2" 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$санітарної допомоги № 2" Шевченківського району
міста Києва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих
відповідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно$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$санітарної допомоги № 2" Шевченківського району 
м. Києва на праві оперативного управління майно реорганізованих відпо$
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 № 2" Шевченківського
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 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 комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 3" Шевченківського району міста Києва

Рішення Київської міської ради № 144/9201 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 № 3 Шевченківського
району м. Києва, поліклініку № 5 Шевченківського району м. Києва, дитя$
чу поліклініку № 3 Шевченківського району м. Києва, дитячу поліклініку
№ 5 Шевченківського району м. Києва, створити на їх майновій базі ко$
мунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико$санітар$
ної допомоги № 3" Шевченківського району міста Києва та віднести його
до сфери управління Шевченківської районної в місті Києві державної ад$
міністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико$санітарної допомоги № 3" Шевченківського району
міста Києва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих
відповідно до пункту 1 цього рішення амбулаторно$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$санітарної допомоги № 3" Шевченківського
району м. Києва на праві оперативного управління майно реорганізова$

них 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
"Центр первинної медико$санітарної допомоги № 3" Шевченківського
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 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 надання статусу скверу 
земельній ділянці на вулиці Миколи Лаврухіна, 11 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 148/9205 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", статті 7, статей 51 — 53 Закону України "Про природно�заповідний фонд України" та з метою раціонального ви�
користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати земельній ділянці площею 0,34 га за рахунок міських земель,
не наданих у власність чи користування, на вул. Миколи Лаврухіна, 11 у
Деснянському районі м. Києва статус скверу.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381 "Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Ки$
єва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в централь$
ній частині міста", а саме додати сквер згідно з пунктом 1 цього рішення
до переліку скверів Деснянського району, таблиця 2.

3. Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та експлу$

атації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити організа$
ційно$правові заходи щодо оформлення благоустрою земельної ділянки пло$
щею 0,34 га на вул. Миколи Лаврухіна, 11 у Деснянському районі м. Києва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі$
сію Київської міської ради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про надання статусу скверу 
земельній ділянці на вулиці Лісківській 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 149/9206 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до статті 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря�
дування в Україні", статті 7, статей 51 — 53 Закону України "Про природно�заповідний фонд України" та з метою раціонального ви�
користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати земельній ділянці площею 0,37 га за рахунок міських зе$

мель, не наданих у власність чи користування, на вул. Лісківській у Дес$
нянському районі м. Києва статус скверу.

2. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381 "Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Ки$
єва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в централь$
ній частині міста", а саме додати сквер згідно з пунктом 1 цього рішення
до переліку скверів Деснянського району, таблиця 2.

3. Київському комунальному об'єднанню зеленого будівництва та екс$
плуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" виконавчого органу Ки$

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити
організаційно$правові заходи щодо оформлення та благоустрою земель$
ної ділянки площею 0,37 га на вул. Лісківській у Деснянському районі м.
Києва.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі$
сію Київської міської ради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 24 травня 2013 року

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції  у місті Києві

17 травня 2013 р. за № 29/1021

Про внесення змін до наказу Головного управління житлового забезпечення
від 30 вересня 2003 року № 259

НАКАЗ 

22 квітня 2013 року м. Київ № 28
Відповідно до статті 47 Конституції України, статей 31, 34, 42, 48 Житлового Кодексу Української РСР, підпункту 3 пункту "а" стат�

ті 30, підпункту 1 пункту "а" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Пре�
зидента України від 04 червня 1996 року № 136/96�рп "Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла", По�
ложення про Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 10 червня 2003 року
№ 1000 (зі змінами), з метою приведення у відповідність до законодавства наказів Головного управління житлового забезпечення,
створення умов для своєчасного фінансування будівництва житла, що споруджується за кошти міського бюджету та кошти насе�
лення,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про фінансування житла за кошти міського бюджету та кошти населення, затвердженого наказом Головного управ$
ління житлового забезпечення від 30 вересня 2003 року № 259, зареєстрованого в Київському міському управлінні юстиції 16 жовтня 2003 року за
№ 70/556 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту С. Данилович

ƒÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ ·Û‰≥‚ÌËˆÚ‚‡ Ú‡ ÊËÚÎÓ‚Ó„Ó Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌˇ
‚ËÍÓÌ‡‚˜Ó„Ó Ó„‡ÌÛ  Ëø‚Ò¸ÍÓø Ï≥Ò¸ÍÓø ‡‰Ë 
( Ëø‚Ò¸ÍÓø Ï≥Ò¸ÍÓø ‰ÂÊ‡‚ÌÓø ‡‰Ï≥Ì≥ÒÚ‡ˆ≥ø) 

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві

17 травня 2013 р. за № 29/1021

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління житлового забезпечення

30 вересня 2003 року № 259
(у редакції наказу Департаменту будівництва 

та житлового забезпечення 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 22 квітня 2013 року № 28

Положення 
про фінансування житла за кошти міського бюджету 

та кошти населення

І. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 47 Конституції

України, статей 31, 34, 42, 48 Житлового Кодексу Української РСР, під$
пункту 3 пункту "а" статті 30, підпункту 1 пункту "а" частини першої стат$
ті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпоря$
дження Президента України від 04 червня 1996 року № 136/96$рп "Про
заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла", Поло$
ження про Департамент будівництва та житлового забезпечення виконав$
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс$
трації), затвердженого розпорядженням Київської міської державної адмі$
ністрації від 10 червня 2003 року № 1000 (зі змінами), з метою забезпе$
чення житлом громадян, які перебувають у м. Києві на квартирному облі$
ку тривалий час на загальних підставах або користуються правом першо$
чергового (позачергового) забезпечення житлом.

1.2. Це Положення регулює загальний порядок будівництва (придбан$
ня) житла громадянами, які перебувають на квартирному обліку в м. Ки$
єві та погодились сплатити 70 % вартості житла.

1.3. Правом на фінансування будівництва (придбання) житла відповід$
но до цього Положення користуються громадяни, які надали письмову
згоду на оплату частини вартості житла та згідно із законодавством ви$
знані такими, що потребують поліпшення житлових умов та перебувають
на квартирному обліку, а саме:

громадяни, які користуються правом позачергового забезпечення жит$
лом;

громадяни, які користуються правом першочергового забезпечення
житлом;

громадяни, які тривалий час перебувають на квартирному обліку на за$
гальних підставах.

1.4. Відповідно до статті 48 Житлового Кодексу Української РСР жилі
приміщення надаються у розмірах не менше встановленої законодав$
ством норми жилої площі. При цьому враховується жила площа у жилому
будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян.

При бажанні громадян, вони можуть отримати квартиру більшої площі,
яка надається із розрахунку не більше однієї кімнати на кожного члена
сім'ї з врахуванням жилої площі, що перебуває у його власності.

II. Порядок використання коштів
2.1. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська держав$

на адміністрація) у разі необхідності видає розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
про будівництво жилих будинків, які фінансуються із розрахунку 30 % —
за рахунок коштів міського бюджету та 70 % — за кошти населення.

Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого ор$
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (да$
лі — Департамент будівництва та житлового забезпечення) надає до Де$
партаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції
щодо будівництва жилих будинків, які фінансуються із розрахунку 30 % —
за рахунок коштів міського бюджету та 70 % — за кошти населення для
включення до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на
поточний рік.

2.2. Київська міська рада щорічно затверджує Програму економічного
і соціального розвитку м. Києва, відповідно до якої формується Програма
капітальних вкладень виконавчого органу Київської міської ради (Київ$
ської міської державної адміністрації). Ці програми визначають обсяг за$
гальної площі жилих будинків, будівництво яких фінансується за рахунок
коштів міського бюджету та коштів населення, їх адреси, розподіл асиг$

нувань на фінансування будівництва жилих будинків за джерелами (кош$
ти громадян включно).

2.3. Фінансування будівництва (придбання) житла за рахунок коштів
міського бюджету та коштів населення здійснюється із розрахунку варто$
сті спорудження 1 кв. м житла, встановленої на підставі затвердженої в
установленому порядку проектно$кошторисної документації будівництва
та інвестиційного договору, укладеного Департаментом будівництва та
житлового забезпечення із замовником будівництва.

У вартість спорудження 1 кв. м житла у жилому будинку включаються
витрати на службове житло у розмірі 2 %.

За результатами розрахунків вартості спорудження 1 кв. м житла ви$
дається відповідний наказ Департаменту будівництва та житлового забез$
печення.

2.4. За рахунок коштів населення здійснюється початок будівельних
робіт у поточному році. Бюджетні кошти спрямовуються на завершення
будівництва та прийняття жилого будинку в експлуатацію.

2.5. Фінансування будівництва житла здійснюється громадянами у ви$
значені договором терміни. При цьому:

50 % вартості квартири, яка підлягає до сплати громадянами, спла$
чуються протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору;

45 % вартості квартири, яка підлягає до сплати громадянами, спла$
чуються рівними частинами не пізніше ніж за два місяці до планового вве$
дення жилого будинку в експлуатацію;

остаточні розрахунки здійснюються після прийняття жилого будинку в
експлуатацію та отримання сертифіката відповідності закінченого будів$
ництвом об'єкта.

Фактична вартість будівництва квартири визначається відповідно до
даних технічної інвентаризації, акта готовності об'єкта до експлуатації та
підтверджується позитивним висновком комплексної експертизи об'єкта.

2.6. Кошти, перераховані громадянами, використовуються на фінансу$
вання будівництва протягом всього періоду будівництва відповідно до об$
сягів виконаних будівельно$монтажних робіт.

2.7. Грошові кошти перераховуються громадянами на депозитний ра$
хунок, відкритий Департаментом будівництва та житлового забезпечення
в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Ки$
єві (далі — ГУ ДКСУ у м. Києві), та зберігаються на зазначеному рахунку
до моменту їх використання.

2.8. Після прийняття жилого будинку в експлуатацію і визначення фак$
тичної вартості його будівництва, у разі перевищення фактичної вартості
будівництва житла (квартири) над договірною вартістю різниця коштів
сплачується пропорційно за рахунок коштів міського бюджету та коштів
населення, у разі зменшення фактичної вартості будівництва житла (квар$
тири) порівняно з договірною вартістю різниця коштів повертається про$
порційно до міського бюджету та громадянам.

III. Порядок укладання договорів про фінансування будівництва житла
3.1. Департамент будівництва та житлового забезпечення щорічно

встановлює кількість квартир, будівництво яких фінансується за рахунок
коштів міського бюджету та коштів населення, та доводить інформацію
про такі квартири до відома районних в місті Києві державних адміністра$
цій, Департаментів, управлінь виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та орга$
нізацій для подальшого надання громадянам, зазначеним у пункті 1.3
розділу 1 цього Положення.

3.2. Районні в місті Києві державні адміністрації видають розпоряджен$
ня про надання квартир громадянам, які перебувають на квартирному об$
ліку і користуються правом позачергового або першочергового забезпе$
чення житлом, та громадян, які тривалий час перебувають на квартирно$
му обліку на загальних підставах, і погодились сплатити 70 % вартості
квартир, та передають їх Департаменту будівництва та житлового забез$
печення.

3.3. Департаменти, управління виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), підприємства, установи,
організації приймають спільні рішення адміністрації та профспілкового
комітету про надання квартир працівникам, які включені до контрольних
списків відповідних Департаментів, управлінь, підприємств, установ та
організацій і погодились сплатити 70 % вартості квартир, та передають їх
Департаменту будівництва та житлового забезпечення.

3.4. Департамент будівництва та житлового забезпечення після надхо$
дження розпоряджень та спільних рішень, зазначених в підпунктах 3.2,
3.3 цього розділу, укладає з громадянами договори про фінансування бу$
дівництва житла, в яких встановлюється порядок сплати 70 % вартості
квартир і порядок передачі квартир у жилих будинках, які будуються за
кошти міського бюджету та кошти населення.

У разі фінансування будівництва квартири підприємствами, установа$
ми або організаціями, в яких працюють громадяни, укладаються трьох$
сторонні договори, які передбачають умови та порядок фінансування сто$
ронами будівництва квартир.

3.5. Для укладання договору про фінансування будівництва житла гро$
мадяни подають до Департаменту будівництва та житлового забезпечен$
ня наступні документи:

копію паспорта (оригінал пред'являється особисто);
копію свідоцтва про народження дитини (для фізичної особи у віці до

шістнадцяти років) (оригінал пред'являється представником);
копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фі$

зичних осіб — платників податків (копію відмітки у паспорті про відмову
від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника подат$
ків);

довідку з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію;
довідку про перебування на квартирному обліку.
3.6. У разі розірвання договору про фінансування будівництва Депар$

тамент будівництва та житлового забезпечення повертає громадянину от$
римані від нього кошти протягом одного місяця у порядку, передбачено$
му договором.

3.7. Зміни умов договору про фінансування будівництва житла та до$
повнення до нього оформляються додатковим договором між сторонами,
який є невід'ємною частиною договору про фінансування будівництва
житла.

IV. Порядок надання квартир громадянам
4.1. Громадяни отримують квартири у порядку, передбаченому дого$

ворами про фінансування будівництва житла, після прийняття жилих бу$
динків в експлуатацію і оплати вартості квартир та зняття сім'ї громадя$
нина з квартирного обліку.

4.2. Квартири громадянам надаються за їх бажанням або у власність з
видачею органом державної реєстрації прав в установленому порядку сві$
доцтва про право власності на квартиру або в користування з видачею
районною в місті Києві ' державною адміністрацією ордеру на жиле при$
міщення.

Оформлення свідоцтва про право власності на квартиру органом дер$
жавної реєстрації здійснюється громадянином за власний рахунок.

4.3. Департамент будівництва та житлового забезпечення надає гро$
мадянам для оформлення свідоцтва про право власності на квартиру, за
умови виконання пункту 4.1 цього розділу, наступні документи:

копію рішення про відведення земельної ділянки для будівництва жи$
лого будинку;

копію сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта;
копію розпорядження районної в місті Києві державної адміністрації

про присвоєння поштової адреси жилому будинку;
витяг з переліку осіб, які фінансували будівництво жилого будинку;
довідку про виконання умов договору;
акт приймання$передачі квартири;
технічний паспорт на квартиру.
4.4. Для оформлення документів, які надаються Департаментом будів$

ництва та житлового забезпечення громадянам для звернення до органу
державної реєстрації прав для видачі свідоцтва про право власності на
квартиру, громадяни надають до Департаменту будівництва та житлового
забезпечення наступні документи:

копію паспорта (оригінал пред'являється особисто);
довідку про зняття з квартирного обліку.
4.5. Департамент будівництва та житлового забезпечення забезпечує

збереження укладених з громадянами договорів про фінансування будів$
ництва житла та доданих до них документів протягом 5 років у передба$
ченому законодавством порядку.

Директор департаменту С. Данилович

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 842/7078 "Про затвердження міської комплексної програми 

"Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського 
суспільства у м. Києві на 2012—2016 рр."

Рішення Київської міської ради № 114/9171 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської

міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)", рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік"
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. У тексті рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року
№ 842/7078 "Про затвердження міської комплексної програми "Сприяння
місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у 
м. Києві на 2012 — 2016 рр." слова "Головне управління з питань внутріш$
ньої політики та зв'язків з громадськістю" у всіх відмінках замінити слова$
ми "Департамент суспільних комунікацій".

2. Внести зміни до міської комплексної програми "Сприяння місцево$
му самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на
2012 — 2016 рр.", затвердженої рішенням Київської міської ради від 15
грудня 2011 року № 842/7078:

2.1. Слова "Головне управління культури", "Головне управління освіти
і науки", "Головне управління комунальної власності міста Києва", "Голов$
ному управлінню економіки та інвестицій" замінити відповідно словами
"Департамент культури", "Департамент освіти і науки, молоді та спорту",

"Департамент комунальної власності м. Києва", "Департаменту економіки
та інвестицій".

2.2. Слова "Головне фінансове управління" у всіх відмінках замінити
словами "Департамент фінансів" у відповідних відмінках.

2.3. Слова "управління міжнародних зв'язків" замінити словами
"управління міжнародних зв'язків та організаційної роботи".

2.4. Слова "управління преси та інформації виконавчого органу Київ$
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" виключити.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі$
сію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональ$
них, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про комунальне некомерційне підприємство 
"Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1" 

Голосіївського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 120/9177 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 № 2 Голосіївського райо$
ну м. Києва, поліклініку сімейних лікарів "Корчувате" Голосіївського райо$
ну м. Києва, створити на їх майновій базі комунальне некомерційне під$
приємство "Центр первинної медико$санітарної допомоги № 1" Голосіїв$
ського району м. Києва та віднести його до сфери управління Голосіїв$
ської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико$санітарної допомоги № 1" Голосіївського району м. Ки$
єва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих відповід$
но до пункту 1 цього рішення амбулаторно$поліклінічних закладів.

3. Голосіївській 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$санітарної допомоги № 1" Голосіївського району м. Ки$
єва 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
"Центр первинної медико$санітарної допомоги № 1" Голосіївського райо$
ну м. Києва.

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

кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Голосіїв$
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.

Про комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 
медико�санітарної допомоги № 1" Оболонського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 127/9184 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 Оболонського райо$
ну м. Києва, Центральну районну дитячу поліклініку Оболонського району
м. Києва, створити на їх майновій базі комунальне некомерційне підпри$
ємство "Центр первинної медико$санітарної допомоги № 1" Оболонсько$
го району м. Києва та віднести його до сфери управління Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство "Центр
первинної медико$санітарної допомоги № 1" Оболонського району м. Ки$
єва є правонаступником усіх прав та обов'язків реорганізованих відповід$
но до пункту 1 цього рішення амбулаторно$поліклінічних закладів.

3. Оболонській 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$санітарної допомоги № 1" Оболонського району м. Ки$
єва 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
"Центр первинної медико$санітарної допомоги № 1" Оболонського райо$
ну м. Києва.

4.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
5. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ра$

ди (Київської міської державної адміністрації) спільно з Оболонською районною
в місті Києві державною адміністрацією та за участю медичних працівників за$
кладів охорони здоров'я, про які йдеться в цьому рішенні, і громадськості в
обов'язковому порядку провести громадське обговорення 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 м. Києва.

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

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 внесення змін до рішення Київради 
від 01.07.2008 № 9/9 

"Про перелік та склад постійних комісій Київради"
Рішення Київської міської ради № 100/9157 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 1 час�
тини другої статті 7 Регламенту Київради, враховуючи заяви депутатів Київради Ковальської І. О. та Шкуро М. Ю., Київська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до додатка до рішення Київради від 01.07.2008
№ 9/9 "Про перелік та склад постійних комісій Київради":

1.1. Обрати до складу постійної комісії Київради з питань гуманітарної
політики Ковальську Інну Олександрівну.

1.2. Обрати до складу постійної комісії Київради з питань власності
Шкуро Максима Юрійовича.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі$
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 24 травня 2013 року

У столиці вручили 
Мистецьку премію "Київ"
Переможці у шести номінаціях отримали дипломи, нагрудний знак
і грошову винагороду

Цьогоріч за вагомі здобутки у

творчій діяльності премію отримали

письменник Микола Славінський,

кінодраматург Людмила Лемешева

та режисер Сергій Лисенко, компо�

зитор Вікторія Полєва, журналіст

Валентина Давиденко (Осипець),

майстриня Ольга Шинкаренко та

скульптор Василь Корчовий.

Дипломи, нагрудні знаки та гро�

шову премію у розмірі 25 тис. грн

вручив столичним митцям голова

КМДА Олександр Попов. “Дякую

всім лауреатам премії за те, що цьо�

го року ви віднаходили нові творчі

підходи, створювали нові роботи,

високо піднімали прапор культури

і мистецтва столиці України,—

звернувся Олександр Попов до пе�

реможців.— Бажаю, щоб і надалі ви

примножували здобутки вітчизня�

ної літератури, кіно, журналістики,

музики та живопису”.

Лауреати не приховують хвилю�

вання, адже ця нагорода для більшо�

сті з них — визнання містом їх про�

фесійної творчості, а також стимул

для подальшої роботи. “Мені при�

ємно бути відзначеним такою наго�

родою у своїй професійній сфері.

Для мене це стимул розвиватися й

творити далі, адже багато років маю

мрію зняти художню стрічку, щоб дії

фільму відбувалися саме в Києві”,—

розповів “Хрещатику” один із ла�

уреатів премії “Київ” Сергій Ли�

сенко.

До слова, пан Сергій отримав на�

городу за документальний фільм

“Таємна свобода”, який присвяче�

ний українському кінематографу й

розповідає про покоління режисе�

рів�шістдесятників. Не останню

роль у цій стрічці відіграє й Київ.

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Уже традиційно з на оди свят вання Дня Києва сто-
лиці вр чили Мистець премію “Київ”. Кращих митців
відзначили шести номінаціях, а це літерат ра, іно-
мистецтво, м зична омпозиція, ж рналісти а, образо-
творче і народне де оративне мистецтво. Мистець а
премія “Київ” діє вже 13 ро ів і вважається др ою за
значенням на ородою в У раїні після Національної пре-
мії ім. Тараса Шевчен а.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать

до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

Орендодавець: Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація

Балансо трим вач: Управління освіти Голосіївсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 118-б, тел. 257-12-57).

Адреса об'є та: в л. Я бовсь о о, 1-Б (ШДС № 642 "Сонеч о") за альна
площа 100,5 в.м з них: 27,7 в.м — постійно, 72,8 в.м — по одинно орендна
плата за 1 один (без ПДВ): 3,80 рн; 1 в.м — 17,44 рн.

Цільове ви ористання: розміщення с б'є тів осподарювання, що
здійснюють освітню діяльність (по одинно).

Адреса об'є та: в л. Я бовсь о о, 7-Д (СШ № 227) за альна площа: 55,0
в.м (по одинно) орендна плата за 1 один (без ПДВ): 1,94 рн.

Цільове ви ористання: розміщення с б'є тів осподарювання, що
здійснюють освітню діяльність (по одинно).

Адреса об'є та: в л. Заболотно о, 6-А (СШ № 286) за альна площа: 51,77
в.м (по одинно) орендна плата за 1 один (без ПДВ): 2,43 рн.

Цільове ви ористання: розміщення с б'є тів осподарювання, що
здійснюють освітню діяльність (по одинно).

Ма симально можливий стро оренди: 2 ро и 364 дні.

Термін прийняття заяв про оренд : 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя
Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація. Отримати
довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42,
Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація, аб. 410, телефон для
довідо : 281-66-24.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів: Вібл Наталію
Ми олаївн , останнє місце проживання я ої: 02081, м. Київ, в л. Урлівсь а, 21, в. 53;

Вібло о Сер ія Федоровича, останнє місце проживання я о о: 02081, м. Київ, в л. Урлівсь а,
21, в. 53; Вібло о Оле сандра Федоровича, останнє місце проживання я о о: 02081, м. Київ,
в л. Урлівсь а, 21, в. 53 в с дове засідання, я е відб деться 11.06.2013 ро о 14.45 за
адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи
за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Універсал Бан " до Вібли Наталії Ми олаївни,
Вібло о Сер ія Федоровича, Вібло о Оле сандра Федоровича про стя нення забор ованості.

При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений про день, час

та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о
відс тності.

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

С ддя Колесни О.М.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Костина І оря Юрійовича,
13.10.1981 ро народження, останнє місце проживання я о о: м. Київ, в л. Рев ць о о, 29-13,
в. 69, в с дове засідання, я е відб деться 05.06.2013 ро о 14.45 за адресою: м. Київ, в л.
Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи за позовом ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" до Костина І оря Юрійовича про стя нення забор ованості за редитним
до овором. При собі мати паспорт.

З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений про день, час
та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може б ти роз лян та за йо о
відс тності.

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

С ддя Колесни О.М.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Пітеля
Володимира Давидовича, останнє відоме місце проживання: в л. Горь о о,
91/14, в. 103, м. Київ, в с дове засідання, я е призначено та відб деться
05.06.2013 ро о 15.30 на роз ляд цивільної справи за позовом Костінсь о о
Фелі са Володимировича до Пітеля Володимира Давидовича про стя нення
забор ованості за до оворами пози и, я е відб деться в приміщенні с д : м.
Київ, в л. П.Потєхіна, 14-А, в приміщенні с д , аб. № 34. Яв а в с дове засідання
є обов'яз овою!

С ддя Л.С. Калінічен о

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Стампер Зої Най-
дія, останнє відоме місце реєстрації я ої: м. Київ, в л. Маршала Говорова, 1-б в с -
дове засідання на 10 липня 2013 ро о 10.00 на роз ляд цивільної справи за позо-
вом П блічно о а ціонерно о товариства "А рарний омерційний бан " до Стампер
Зої Надія, третя особа Стампер Уільям Гавард про стя нення забор ованості, я е
відб деться в приміщенні с д : м. Київ, в л. П.Потєхіна, 14-а, абінет №27.

Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК
У раїни.

С ддя Н.В. Антонова

Втрачені до менти про право власності на житло за адресою: Київ,

в л. Озерна, б д. №30/51, в. №33 (ори інал до овор півлі-продаж

вартири від 08.06.2001 р. зареєстрований в реєстрі за № 3с-1806) на

ім'я Тимчен о Ві торії Ав сентіївни вважати недійсними.

Продам недоро о єм ості (боч и) б/ , металеві, оцин овані.
Стін а 4-5мм. Об'єм 4, 10, 20, 25, 50, 60 м3

м. Бровари (067) 994-12-10, (095) 821-54-27 (Василь, Іван).

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ про он рс на право оренди нер хомо о майна, що належить до ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

№
п/п

Дані про об'є т оренди
Ре омендова-
ний стро
оренди *Хара теристи а та місцезнаходження

Цільове
ви ористання
приміщення

Стартовий
розмір

орендної плати

Розмір авансової
орендної плати,

рн

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Київсь ий метрополітен" (03055, м. Київ, просп. Перемо и, 35 тел.: 238-44-21,238-44-46)

1.

Гр па інвентарних об'є тів за альною площею 47,5 в.м, а саме: частини
приміщень станцій метро "Вистав овий центр", "Деміївсь а", "Позня и",
"Політехнічний інстит т", "Кловсь а", "Слав тич", "Василь івсь а", "Голосіївсь а",
"Хар івсь а", "Вирлиця", "Бориспільсь а", "Червоний х тір", "Святошин",
"Печерсь а", "Житомирсь а", "Нив и" площею по 1,5 в.м (всьо о — 21 об'є т),
частини приміщень станцій метро "Во зальна", "Вид бичи", "Святошин" "Нив и",
"Берестейсь а", "Ш лявсь а" площею по 1,0 в.м (всьо о — 10 об'є тів), частини
приміщень станції метро "А адеммістеч о" площею по 3 в.м (всьо о — 2 об'є та)

Встановлення
автоматів з продаж

азет
5771,50 11543,00 2 ро и 364 дні

2.

Гр па інвентарних об'є тів за альною площею 54,5 в.м, а саме: частини
приміщень станцій метро "Хар івсь а", "Доро ожичі", "Героїв Дніпра", "Мінсь а",
"Оболонь", "Петрів а", "Тараса Шевчен а", "Лісова", "Хрещати ", "Арсенальна",
"Лівобережна", "Дарниця ", "Либідсь а", "Палац У раїна", "Контра това Площа",
"Поштова Площа", "Площа Л.Толсто о", "Осо ор и", "Позня и", "Театральна",
"Золоті Ворота", "Палац Спорт ", "Кловсь а" площею по 1,5 в.м (всьо о —
33 об'є ти), частини приміщень станцій метро "Доро ожичі", "Олімпійсь а",
"Лісова", "Майдан Незалежності" площею по 1,0 в.м (всьо о — 5 об'є тів)

Встановлення
автоматів з продаж

азет
7299,61 14599,22 2 ро и 364 дні

3.

Гр па інвентарних об'є тів за альною площею 7,0 в.м, а саме: частина приміщень
станцій метро "Печерсь а", "Др жби народів" площею по 3,0 в.м (всьо о — 2),
частина приміщення станції метро "Університет" площею 1,0 в.м (всьо о —
1 об'є т)

Встановлення
автоматів з продаж

азет
832,42 1664,84 2 ро и 364 дні

4.
Частина підземно о переход станції метро "Вистав овий центр" за альною

площею 73,06 в. м

Змішана тор івля про-
довольчими та непро-
довольчими товарами

18511,50 37023,00 2 ро и 364 дні

5.
Частина підземно о переход (вестибюль № 1) станції метро "Василь івсь а"

за альною площею 7,55 в. м

Змішана тор івля про-
довольчими та непро-
довольчими товарами

1806,00 3612,00 2 ро и 364 дні

6.
Частина підземно о переход (вестибюль №2) станції метро "Василь івсь а"

за альною площею 7,55 в. м

Змішана тор івля про-
довольчими та непро-
довольчими товарами

1806,00 3612,00 2 ро и 364 дні

* разі стро оренди більше ре омендовано о переможець он рс додат ово повинен подати до менти, я і необхідні для нотаріально о посвідчення до овор
оренди з ідно з перелі ом, визначеним за онодавством.

Авансова орендна плата за часть он рсі на право оренди спрямов ється на поточний рах но підприємства (балансо трим вача) майна, та разі перемо и
он рсі зарахов ється в рах но орендної плати. Призначення платеж : авансова орендна плата для часті он рсі на право оренди майна ом нальної

власності. Одерж вач: КП "Київсь ий метрополітен", р/р: 26000321548, Бан : ПАТ "Форт на-бан ", МФО: 300904, ЄДРПОУ: 03328913

Умови он рс :
- орендна плата відповідно до он рсної пропозиції переможця;
- додат ово до орендної плати нарахов ється подато на додан вартість розмірах та поряд , визначених чинним за онодавством У раїни;
- відш од вання переможцем он рс витрат на здійснення незалежної оцін и об'є та оренди. Розмір омпенсації витрат на здійснення незалежної оцін и не може

б ти більшим, ніж по азни и звичайної ціни посл на ви онання посл з оцін и майна, визначені Фондом державно о майна У раїни;
- страх вання орендовано о майна;
- відш од вання витрат підприємства (балансо трим вача) на тримання майна, а саме:
- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій розташований об'є т оренди;
- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;
- е спл атаційні витрати підприємства (балансо трим вача);
- відш од вання підприємств (балансо трим вач ) вартості ом нальних посл ; витрат на тримання приб дин ової території, вартості посл по ремонт і

технічном обсл ов ванню інженерно о обладнання та вн трішньоб дин ових мереж, ремонт б дівлі, т. ч.: по рівлі, фасад , вивоз сміття або сплата за
посл и на підставі до оворів з постачальни ами;

- тримання об'є тів відповідно до санітарно-е оло ічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці;
- підтримання належних мов е спл атації та технічно о стан об'є та оренди;
- повном обсязі ви он вати сі зобов'язання, зазначені до оворі оренди;

Додат ові мови он рс для об'є тів 1-3
- протя ом одно о алендарно о місяця з дати прийняття рішення переможець он рс зобов'язаний за лючити до овір оренди;
- а т приймання/передавання об'є та переможець он рс зобов'язаний підписати не пізніше 10 днів після підписання до овор оренди.

Встановлення автоматів з продаж азет можливе за мови:
- розроблення прое тної до ментації на розміщення автоматів з продаж азет;
- надання сертифі ат відповідності автоматів з продаж азет, я ий засвідч є безпе їх ви ористання;
- надання паспорт на автомат з технічними хара теристи ами, принципом дії тощо.

Додат ові мови он рс для об'є тів 4-6: переможець он рс забезпеч є:
- розроблення прое тної до ментації ПІ "ДП У рметрот нельпрое т" на розміщення тимчасових о ородж ючих онстр цій відповідно до мов діючо о

за онодавства;
- обладнання тимчасових о ородж ючих онстр цій системою пожежо асіння та пожежною си налізацією

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після оп блі вання інформації в азеті "Хрещати " за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, аб. 523 об 14.30.
Я що останній день стро припадає на вихідний, свят овий або інший неробочий день, що визначений відповідно до за онодавства У раїни, он рс б де проведено
на перший за ним робочий день.

Кінцевий термін подання до ментів для часті он рсі — за 3 робочі дні до дати проведення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності
м. Києва, . 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93, на ВЕБ-сторінці Департамент ом нальної власності м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на ВЕБ-сторінці
Департамент ом нальної власності м. Києва с ладі офіційно о інтернет-портал Київсь ої місь ої державної адміністрації (www.kievcity.gov.ua).

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№
п/п

Балансо трим вач
(телефон, адреса)

Хара те-
ристи а Місцезнаходження

За альна площа,
я а надаватиметь-
ся в оренд , в.м

Цільове ви ористання приміщення
Стро
орен-
ди

Вартість
1 в.м

Орендна плата
за 1 один
(без ПДВ)

1.
Управління освіти Печерсь ої районної в

місті Києві державної адміністрації, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 24/7, т. 253-00-86

спортзал
м. Київ, в л. Кр ло -
ніверситетсь а, 9 ( ім-
назія № 86 "Конс л")

185,3
Розміщення фіз льт рно-спортивних за ла-

дів,діяльність я их спрямована на ор анізацію та
проведення занять різними видами спорт

2 ро и 21592,14 21,71

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№
п/п

Балансо трим вач
(телефон, адреса)

Хара те-
ристи а Місцезнаходження

За альна площа,
я а надаватиметь-
ся в оренд , в.м

Цільове ви ористання приміщення
Стро
орен-
ди

Вартість
1 в.м

Орендна плата
за 1 один
(без ПДВ)

1.
Управління освіти Печерсь ої районної в

місті Києві державної адміністрації, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 24/7, т. 253-00-86

спортзал
м. Київ, в л. Кр ло -
ніверситетсь а, 9 ( ім-
назія № 86 "Конс л")

185,3
Розміщення фіз льт рно-спортивних за ладів,
діяльність я их спрямована на ор анізацію та
проведення занять різними видами спорт

2 ро и 21484,54 21,6

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№
п/п

Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

По-
верх

Місцезна-
ходження

За альна
площа, в.м Цільове ви ористання

Ма симально
можливий

стро оренди

Став а
орендної
плати %

Тижнева
орендна

плата рн
Приміт и

1
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(м. Київ, просп. Мир , 6-А, тел. 29-03-98)

2
поверх

Ент зіастів
в л., 11/3

15,60
(по одинно)

ПРИВАТНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (проведення занять з ан лійсь ої
мови, ло і и і хорео рафії з дітьми дош ільно о ві )

2 ро и 364 дні 3% 6,00
Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

2
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
(м. Київ, просп. Мир , 6-А, тел. 29-03-98)

1
поверх

Ка нась а
в л., 2

81,76: (66,58—
по одинно;

15,18— постійно)

ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
( рси з проведення навчання водіїв) 2 ро и 364 дні. 15% 533,46

Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об’є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про
оренд — 10 робочих днів з дня
п блі ації.

Заяви про оренд прийма-
ються за адресою: м. Київ,
б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніп-
ровсь а районна в місті Києві
державна адміністрація, теле-
фон для довідо 559-39-34).

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа, в.м Цільове ви ористання приміщення Ма симально можливий

стро оренди
Розмір місячної

орендної плати, рн. Приміт и

1
Ком нальне підприємство по триманню житлово о

осподарства Дніпровсь о о район м. Києва
(02002, м. Київ, в л. Челябінсь а, 9-Г, т. 517-39-91)

1 поверх
та підвал

Хар івсь е
шосе, 7 262,40

Розміщення тор овельно о об’є та з продаж
продовольчих товарів, рім товарів

піда цизної р пи
2 ро и 364 дні 12140,67

Необхідно забезпечити ремонт
приміщення та проведення

бла о строю приле лої території

Термін прийняття заяв
про оренд — 10 робочих
днів з дня п блі ації.

Заяви про оренд
приймаються за адресою:
м. Київ, б льв. Праці, 1/1,
ім. 311 (Дніпровсь а ра-
йонна в місті Києві держав-
на адміністрація, телефон
для довідо 559-39-34).

Т А Я Л Л А В А Ш

З А Г Р Е Б Е Л Ь Н И Й

М А Л Л К Є Я М Б

Е Л А С О О В А Л

Х Р Е Щ А Т И К З К А

А Л Т Д У К А Т Г В

К А Н Н А О П Е Р Е Т А

І Н А А Н І С Н У Т

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Фотофакт

Київ спортивний. В столиці пробіжать 
під каштанами
У неділю, 26 травня, на майдані Незалежності о 10.00 відб деться

старт міжнародно о ле оатлетично о зма ання “Пробі під аштана-
ми”. Це щорічна спортивно-бла одійна а ція, при рочена до свят -
вання Дня Києва, що традиційно відб вається напри інці травня в се-
редмісті столиці. Зібрані ошти б де передано Центр дитячої ардіо-
ло ії та ардіохір р ії МОЗ У раїни з метою придбання необхідно о об-
ладнання та меди аментів. Щоро завдя и цій ініціативі понад тися-
ч хворих дітей отрим ють шанс на повноцінне життя. Перший пробі
відб вся 1993 році, зібравши всьо о 150 часни ів. Сьо одні це
спортивне зма ання в лючено до про рами Держ омспорт У раїни,
тож воно стало подією національно о масштаб . Щорічно в пробі
бер ть часть понад 40 орпоративних оманд, я і наліч ють від
12 000 до 15 000 часни ів. За 20 ро ів на старт марафон вийшло по-
над 52 000 осіб

Спортивне життя. НОК України запрошує всіх
охочих на святкування 100$річчя Олімпійського
Києва
Киян та остей столиці запрош ють на ні альне свято спорт —

Олімпійсь ий день, я ий цьо о ро відб деться в рам ах свят вання
100-річчя Олімпійсь о о Києва. На прис тніх че ають он рси від
чемпіонів та призерів Олімпійсь их і ор, міні-т рніри з 35-ти видів
спорт , по азові вист пи юних атлетів на спеціально облаштованих
спортивних майданчи ах, майстер- ласи, розі раші призів, фінал
Спортивних і ор юних олімпійцв — і це дале о не весь перелі сюр-
призів Олімпійсь о о дня-2013, що триватиме під аслом “Історія — є.
Майб тнє — твоє”. Тож сіх прихильни ів здорово о способ життя за-
прош ють 25 травня о 15.30 на Хрещати (біля приміщення КМДА)

Стрибки на батуті. Киянки — бронзові призерки 
Кубка України
У Хар ові визначилися найсильніші бат тисти раїни в рам ах К б а

У раїни, на я ом вист пили 36 чолові ів та 30 жіно . В індивід альних
стриб ах серед чолові ів перемо здоб в Дмитро Бєдєв ін (Хар ів),
др им став Дмитро Соба ар (Хар ів), а “бронза” дісталася Ми олі
Просторов (Херсон). У жіночих зма аннях ращою б ла Марина Кий-
о (Київ). Др ою фініш вала Наталія Мос віна (Хар ів), а третє місце
дісталося Аліні Т ачовій (Хар ів). У синхронних чоловічих стриб ах
призова трій а має та ий ви ляд: “золото” — Родіон Лавричен о/І ор
Панасен о (обидва — місто Слав тич), “срібло” — Іван Василя а/Є ор
Д’ячен о (обидва — Київ), “бронза” — Данило Сильничен о/Дмитро
Селючен о (обидва — Хар ів). Жіночі д ети розмістилися на п’єдеста-
лі пошани в наст пном поряд — Наталія Мос віна (Хар ів)/ Марина
Кий о (Київ), Анна Тарновсь а/Аліна Т ачова (обидві — Хар ів), Надія
Лобач/Діана Т ва баєва (обидві — Одеса). У омандном залі серед
чолові ів перше місце — оманди Херсонсь ої області, др ими фі-
ніш вали хар ів’яни, а третіми — спортсмени Ми олаївщини. В зма-
аннях жіно першість здоб ли хар ів’ян и, др е місце посіли одесь і
спорстмен и, а бронзові на ороди столичних бат тисто

Температура +19°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 75 %

Температура +20°С

Атм. тиск 734 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +16°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 75 %

Прогноз погоди на 24 травня 2013 року

ОВНАМ притаманний шалений життєвий темп, всередині — не-
мов ра етний дви н, хоч осмос зап с ай! В пориві азарт ви
здатні на еройсь і вчин и, тіль и досл хайтеся до ч жих порад,
обережно “ ніть правд -мат ” вічі, бо на р тих віражах можете
зійти з правильної орбіти. Події тижня мотивовані армічно, нав’я-
з вати власні ініціативи не слід.
ТЕЛЬЦІ вийшли на новий вито розвит , дебют йте, живіть

повно ровно. Поняття “хоч ” й “м ш ” не зміш йте в одн п , а
розмежов йте: тим, ом зобов’язані, де маєте моральний чи ма-
теріальний бор , — неодмінно віддайте належне. Зміцнюйте по-
др жні стос н и, ваш союз б де непор шним, триматиметься на
спільних запитах, матеріальних інтересах, д ховних подобаннях.
БЛИЗНЯТА, взаємороз міння з партнерами (шлюбними, діло-

вими) — це святая святих! Не побийте ле ів, це поставить під за-
роз лобальн ціль. Конфлі ти мож ть вини н ти на тлі амбіцій:
ви яс рава впливова особа, люди вас бо отворять, тож не пріть
з хвало, я б льдозер, заради торжества Е о, а постарайтеся м д-
ро с ористатися тим золотим озирем при поб дові мостів мир .
РАКИ, я що ви не в силі зробити те, що давно хочеться, зми-

ріться і не марн йте сили, т т доля на лала армічне “вето”. Здо-
ров’я д ші та тіла — ось найа т альніша тема. Спроб йте знайти в
звичних справах додат ові приємні сторони, внесіть до них різно-
манітність. Тоді ент зіазм примножиться, прод тивність праці
зросте — і ви не б дете перевтомлюватися.
ЛЕВИ, живіть за по ли ом серця, творіть, веселіться, розважай-

теся, але не стрибайте в реч ... Визначтесь чіт о з поняттями
“ охання” й “др жба”. Ідеальний варіант — знайти др зів і оханців
в одній ролі, не с піться для пасій на поч ття та подар н и! Я що
енер опотенціал заш алює, йом слід знайти оптимальний вихід
на професійних теренах.
ДІВИ, професійна сфера — це поле престижних випроб вань,

наповнене приємними романтичними сюжетами. С оротіть дис-
танцію з шефом (можна за р тити ам рн інтриж ), ловіть різно-
манітні нюанси сит ацій, вчасно їх аналіз йте та пра тично засто-
сов йте. А до подій, що відб ваються не з вашої волі, особливо під
рідним дахом, поставтеся філософсь и.
ТЕРЕЗИ, пра нення переміни місця є вн трішньою потребою.

Поп тний вітер дачі над ватиме ваші життєві вітрила вдалині від
домів и, наповнюючи трепетом хвилюючих вражень. Подорож й-
те, а тивіз йте романтичні та ділові зв’яз и в дале их раях, одна
б дьте розбірливі в онта тах, аби вас не пошили в д рні, випот-
рошивши аманець.
СКОРПІОНИ, помір йте, що для вас найцінніше в житті — ро-

ші чи д ховні надбання? А може, слід знайти золот середин між
земним та д ховним?.. Визначтеся, розставте пріоритети і спро-
мо айтеся самостійно заробляти роші, дбати про родин , одно-
часно займаючись любленими справами з метою творчої саморе-
алізації.
СТРІЛЬЦІ потрібні всім, поп лярність заш алює! Одна не надто

танцюйте під ч ж д д , збері айте поч ття власної ідності, б дьте
в мір посл жливими. Можна с ористатися посадовими важелями
з метою допомо ти іншим — тоді матимете найбільший спіх. А за-
лежність від інтересів, вимо оточення сприймайте я іспит долі на
вміння адапт ватися в найс ладніших мовах реальності.
КОЗЕРОГИ, життя нафаршироване армічними сценаріями з

мин ло о, схильність до самоти може боротися з потребою пра-
цювати, реалізов ватися професійно, навчатися, спіл ватися, діз-
наватися про ч жі д м и, залишатися в рсі с спільно о життя та
світових подій. А я що під ачає здоров’я, то це зна , що на опичи-
лися стресові то сини, я і слід знеш одити хворобами, а д ша зці-
литься через по аяння та молитви.
ВОДОЛІЇ, оді воювати, час с леїти розбиті лечи и, відродити

в серці любов і мирно та др жно далі ро вати ро ро із бла-
овірними — вони визнали свої помил и і проходять стадію д хов-
ної трансформації, спішно поряд з вами еволюціон ють. Життя
пре расне, не слід йо о затьмарювати фінансовими непороз мін-
нями, се с альним невдоволенням, бо це прояви ба атоли о о
е оїзм . Проженіть йо о еть! Спільні д ховні інтереси вас об’єдна-
ють — і ніхто не розіб’є та ий міцний союз. Тримайтеся др зів,
дбайте про сімейний доброб т.
РИБИ, пра нення до посадових вершин б де природним. Але чи

отові ви задіяти потенційні фахові арсенали, добре заре оменд -
вати себе перед ерівни ом і зійти на ар’єрний олімп?.. Напевно,
з силь не достатньо — сімейні проблеми не відп с ають, хоч розі-
рвись! Дисциплін йте себе, розробіть чіт ий рафі дій, аби с різь
всти н ти і, оловне, влашт вати особисте життя

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" 
встановив паритет
Київські баскетболісти перемогли "Азовмаш" і зрівняли рахунок 
у серії
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед в Марі полі відб лася чет-
верта з стріч фінальної серії плей-
офф Чемпіонат У раїни з бас етбо-
л . Після двох поразо поспіль и-
яни впевнено ви рали др р на
виїзді — 80:63. Та им чином, рах -
но серії став 2:2. Після цьо о по-
єдин і ри знов переносяться до
столиці.

Після двох поразок від “Азовмаша” становище

київського “Будівельника” було не надто райдуж�

ним. Столичному клубу належало зіграти ще одну

виїзну гру — і поразка в ній значно знижувала

шанси “гладіаторів” на чемпіонство. Розуміючи

це, підопічні Айнарса Багатскіса вже з перших

хвилин звітної зустрічі почали діяти якнайрізно�

манітніше в атаці. Беззаперечним лідером “буді�

вельників” у стартові хвилини матчу був Михай�

ло Анісімов. Центровий киян домінував як під

власним кошиком, так і під кошиком суперників.

Коли на п’ятій хвилині він закинув із середньої

дистанції з фолом, перевага київської команди

досягла восьми очок — 11:3. “Азовмашу” зусил�

лями Лінна Гріра, який заробив чотири очки по�

спіль, вдалося дещо наздогнати господарів. Од�

нак “будівельники” на це не зважали і продовжу�

вали грати в “свою гру”. Ближче до завершення

чверті дальній кидок лідера атак столичного клу�

бу Лео Лайонса довів перевагу команди до 22:14,

тож наставник “Азовмаша” Сергій Завалін зму�

шений був взяти тайм�аут. Розмова з тренером де�

що вселила впевненість у маріупольців, однак на

коротку перерву команди пішли за переваги “Бу�

дівельника” — 26:20.

У другій десятихвилинці кияни продовжували

володіти ініціативою, і коли кільце господарів

вразив Ріхардс Куксікс, відірвалися від “Азовма�

ша” на 10 очок. Минуло ще трохи часу, й Михай�

ло Анісімов зробив відставання маріупольців

просто неприйнятним — 32:47. “Азовмаш” до

кінця періоду так і не зміг віднайти потрібної для

позитивного результату гри й пішов на велику

перерву, відстаючи від “Будівельника” на 13

очок.

Відігратися команда Сергія Заваліна намагала�

ся в третьому періоді. Як виявилося згодом, спро�

ба була досить успішною. Спочатку господарі

майданчика здійснили міні�ривок — 4:0, і Айнарс

Багатскіс взяв тайм�аут. Втім, це мало чим допо�

могло киянам, вони продовжували підпускати су�

перника все ближче. За 3 хвилини до завершення

чверті “азовмашівець” Лінн Грір влучним кидком

наблизив свій клуб до суперника на відстань у 5

пунктів. Розвинути успіх маріупольцям не дозво�

лив досвідчений “будівельник” Дайнюс Шален�

га. Своїми дальніми кидками (тричі поспіль) ли�

товський форвард допоміг киянам відновити пе�

ред вирішальним періодом 13�очкове лідерство —

65:52.

Заключну чверть “Будівельник” почав низкою

промахів, завдяки чому господарі знову “повер�

нулися в гру”. На невдалі випади гостей марі�

упольці відповіли кількома результативними ата�

ками, тож після потрійного кидка Олександра

Кольченка програвали з різницею всього в 6

пунктів. Але на більше “азовмашівці” не спро�

моглися. Столичні баскетболісти поволі почали

гостріше атакувати — і незабаром їм знову вдало�

ся відірватися від суперника на досить безпечну

відстань в 11 очок. У час, що залишився до фі�

нальної сирени, “будівельники” діяли більш зла�

годжено, ніж маріупольці, що дозволило їм завер�

шити матч перемогою — 80:63. Таким чином, ра�

хунок у серії до чотирьох перемог став рівним —

2:2. Тепер протистояння переноситься до Києва.

Наступний матч відбудеться 26 травня в Палаці

спорту, початок о 14.15

Цей день в історії 24 травня

1844 — теле рафом Морзе від-
правлена перша теле рама з Ва-
шин тона до Балтімора
1883 — Нью-Йор від рито

Бр лінсь ий міст
1912 — народився Михайло

Стельмах, раїнсь ий письменни
1956 — швейцарсь ом Л а-

но пройшов перший он рс пісні
"Євробачення", в я ом брали
часть 14 представни ів семи ра-
їн Європи
1973 — народилася Р слана

Лижич о, раїнсь а співач а, пе-
реможниця "Євробачення-2004"
1997— Києві біля стін історич-

них Золотих воріт від рито пам’ят-
ни вели ом нязю Ярослав
М дром
2003 — від риті станції Київ-

сь о о метрополітен "Житомир-
сь а" і "А адеммістеч о"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Наст пне протистояння між "Б дівельни ом" та "Азовмашем" відб деться 26 травня столичном Палаці
спорт
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КП "Київський метрополітен" до Дня сто�

лиці підготував для киян та гостей міста по�

дарунок – фотопоїзд, який почав курсувати

на Святошинсько�Броварській лінії з 23

травня. 

Як зазначають автори задуму, обравши

звичайний потяг метрополітену місцем екс�

позиції, вони намагалися перетворити бу�

денний для пасажирів проїзд на цікаву та

пізнавальну подорож підземеллям. 

Як повідомили "Хрещатику" в комуналь�

ному підприємстві, інтер’єр вагонів фотопо�

їзда оформлений світлинами, розділених на

два цикли: "Таємниці метрополітену" та

"Метро ніколи не спить". 

Так, фотографії з першої теми проливають

світло на небачені пасажирами конструкції

перспективних станцій, маловідомі об’єкти,

тунелі та спецтехніку, яка забезпечує роботу

метрополітену. 

Добірка знімків на тему "Метро ніколи не

спить" демонструє нічне життя підземки та

доводить, що метрополітен – це не завмерла

споруда з бетону й металу. Він не спочиває

ось уже понад півстоліття, безперервно пра�

цюючи для комфорту та безпеки киян. 

Аби пасажири могли завчасно спланувати

проїзд у фотопоїзді, опубліковано розклад

руху потяга на сайті метрополітену

(http://www.metro.kiev.ua/). 

Інформація "Хрещатика"

У столичній підземці запустили фотопоїзд 
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