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Новини

Озеро Тельбін озеленять і впорядкують
Приле л до озера Тельбін територію продовж ють озеленювати й
поряд ов вати. Всі роботи біля водойми план ється завершити до
1 червня. Про це вчора в прямом ефірі теле анал “Київ” повідомив
лава КМДА Оле сандр Попов. “У нас вже за інчив робот земсна-
ряд. Він, до речі, д же добре потр дився, том що по либилися,
прибрали м л, близь о 10 тисяч тонн, близь о 20 тисяч піс , нами-
ли пляжі, за інч ємо роботи з вивоз само о стат вання. Далі пла-
н ємо встановити т алети. Дійсно, до 1 числа ми виходимо із завер-
шенням цьо о прое т ”,— відзначив він. Крім то о, Оле сандр Попов
додав, що в поточном році иївсь а влада має намір силами ом -
нальних сл жб в цілом очистити понад 25 озер і річо .
“Сьо одні нас за інч ються роботи на Березня ах, на озері Тель-

бін, потім ми перейдемо на Бла итне озеро на Вино радарі — і та
далі. Тобто ро за ро ом ми наводитимемо лад і, відповідно, по-
ращ ватимемо сит ацію на пляжах”,— додав лава КМДА

Ще 200 МАФів демонтували в столиці
Упродовж тижня (з 20 до 25 травня) в столиці демонт вали понад

200 малих архіте т рних форм. Зо рема силами КП “Київбла о стрій”
та РДА демонтовано 156 тимчасових спор д. Додат ово силами
власни ів рез льтаті вжитих заходів демонтовано 47 тимчасових
спор д. Про це повідомили в Департаменті місь о о бла о строю та
збереження природно о середовища. Та , працівни и КП “Київбла о-
стрій” демонт вали тимчасові спор ди, я і б ли розміщені зелених
зонах на в л. Ми оли За ревсь о о, 91/1 (2 об’є ти), просп. А адемі-
а К рчатова, 5 Деснянсь ом р-ні; в л. Березня івсь ій, 17, б ль-
варі Амвросія Б чми, 4, просп. Возз’єднання, 19, в л. Серафимови-
ча, 1, просп. Павла Тичини, 11 Дніпровсь ом р-ні; Набережно-Пе-
черсь ій дорозі (2 об’є ти) в Печерсь ом р-ні; в л. Мостиць ій,
19/12, просп. Василя Пори а, 14-а в Подільсь ом районі. Крім то о,
демонтовано тимчасові спор ди, я і б ли розміщені на трот арах та
переш оджали вільном перес ванню ромадян, на в л. Ми оли За-
ревсь о о, 91/1, в л. Каштановій, 5, в л. А адемі а К рчатова, 5 (2
об’є ти), просп. Мая овсь о о, 17 (6 об’є тів), що Деснянсь ом р-
ні; на б льварі Амвросія Б чми, 4-б, просп. Ват тіна, 2 (автомий а),
б льварі Перова, 36 Дніпровсь ом р-ні; Володимирсь ом звозі,
2, в л. Червоноармійсь ій, 55 Печерсь ом р-ні; просп. Василя По-
ри а, 18 Подільсь ом р-ні; в л. Володимирсь ій, 60, в л. Воров-
сь о о, 17 (4 об’є ти), в л. Бориса Грінчен а, 1, Львівсь ій площі, 14,
пл. Льва Толсто о, 6, в л. Т р енєвсь ій, 74-б, на перетині в л. Хре-
щати та в л. Б. Хмельниць о о, в л. Червоноармійсь ій, 22 (3 іо-
с и–" пави") Шевчен івсь ом районі. Крім то о, б ло демонтова-
но тимчасов спор д , я а знаходилася в 20-ти метрах від вход (ви-
ход ) зі станції метро “Хрещати ” на в л. Інстит тсь ій Печерсь ом
районі
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“Ламбада” з “Жабою” поза грою
Напередодні літніх ані л фахівці Держ ірпромна ляд Київ-

сь ий області та м. Києві перевіряли, чи отові атра ціони до без-
печної е спл атації. Про це “Хрещати ” повідомили в прес-сл жбі
державної станови. За рез льтатами перевіро , заборонено е с-
пл атацію 6 атра ціонів підвищеної небезпе и, а саме м. Києві:
ТРЦ “Тропі ал пар ” — “Жаба”, “Сафарі”; пар “Позня и” — атра -
ціон “Ламбада”; пар “Молодіжний” — “Ламбада”; пар “Деснян-
сь ий” — “Fantastic jump — 4”, а та ож м. Б ча Київсь ої області —
атра ціон “Мала ланцю ова ар сель”. Під час перевіро виявлено
58 пор шень нормативно-правових а тів з охорони праці. Хара тер-
но, що в паспортах атра ціонів не зазначені особи, відповідальні за
безпечн е спл атацію та тримання в робочом стані атра ціонів.
За пор шення нормативно-правових а тів з охорони праці притя н -
то до адмінвідповідальності 8 осіб. Перевір и атра ціонів тривають.
До речі, на території Києва та області діють 120 атра ціонів (82 —
столиці та 38 — в області). Наразі перевірено 56 атра ціонів, з

них 35 — підвищеної небезпе и

Майдан збере цвіт дитинства
1 червня о 14.00 за підтрим и олови КМДА Оле сандра Попова

на майдані Незалежності відб деться рочисте від риття яс раво о
свята для дітей — VI бла одійно о дитячо о прое т “Світ талан-
тів — цвіт нації”, я е проводиться в рам ах щорічних а цій до Дня
захист дітей. Про це “Хрещати ” повідомили в Департаменті ос-
віти і на и, молоді та спорт КМДА. Вже вшосте відб вається цей
бла одійний дитячий прое т. Діти та молодь різно о ві з Києва та
сіх ре іонів У раїни представлять свої творчі здібності та дося -
нення в різноманітних видах мистецтва на оловній сцені раїни.
З 14.00 до 21.00 на майдані Незалежності на всіх часни ів свя-

та че атим ть: і рові майданчи и та атра ціони; “Містеч о майс-
трів”; “Ярмаро ч дес”; а тивні і ри, анімація та розі раші; вист пи
ращих творчих оле тивів У раїни; встановлення дитячо о ре ор-
д У раїни; яс раве шо раси “Міс та Містер Київ-open”; безліч
сюрпризів та подар н ів. А завершиться свято ала- онцертом за
часті талановитих дітей та відомих ви онавців: Наталії Валевсь ої,
Василя Бондарч а, Катерини Б жинсь ої, Маріетти, Арт ра Боссо,
Ілларії, Аіди Ні олайч , Дениса Любімова та інших

Химери розкриють секрети
4 червня о 17.00 приміщенні М зею історії міста Києва (в лиця

Бо дана Хмельниць о о, 7) відб деться презентація ни и Дмитра
Мала ова “Архіте тор Городець ий. Архівні розвід и”. Подія при-
свячена відзначенню 150-річчя від дня народження відомо о ияни-
на — видатно о архіте тора. Лєше Дезидерій Владислав Горо-
дець ий народився 4 червня (23 травня за старим стилем) 1863 ро-

на Поділлі. Він навчався в Одесі та Петерб рзі, працював в У ра-
їні, Польщі та Ірані, але 30 ро ів сво о життя — най ращих, сповне-
них плідної творчості — він провів Києві.
Завдя и йо о роботі столиця зба атилася спор дами, я і й дони-

ні при рашають Київ. Костел св. Ми олая і Караїмсь а енаса, м -
зей в античном стилі і приб т ові б дин и в стилі модерн, орп -
си промислових підприємств та мавзолеї, спор джені В. Городець-
им, свідчать про фахов майстерність зодчо о, а йо о “Б дино з
химерами” ось же 110 ро ів див є і захоплює всіх, хто йо о
бачить

Шестиметровий захисник
кордонів
З нагоди Дня прикордонника в столиці відкрили пам’ятник 
та Алею слави
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Столичні при ордонни и вчора свят вали своє профе-
сійне свято, що йо о вже традиційно ба ато по олінь
представни ів цієї шанованої війсь ової спеціальності
відзначають щоро 28 травня. І з на оди Дня при ор-
донни а без приємних подар н ів не залишився ніхто. З
на оди цієї події Президент У раїни Ві тор Ян ович від-
рив столиці пам’ятни “Захисни ам ордонів Вітчиз-
ни” та Алею при ордонни ів. А дея і вартові ордон
б ли відзначені почесними на ородами. Напередодні ж
свята 56 сімей війсь ови ів отримали лючі від сл жбо-
во о житла.

Майже шестиметровий монумент звели у парку “Перемога” в Дніпров�

ському районі. Двотонна скульптура двох молодих авторів Василя Білея та

Івана Мельничука зображує прикордонника на варті поруч з вірним дру�

гом — службовим собакою.

Іван Мельничук розповів “Хрещатику”, що для створення монумента ви�

кладались повністю. “Спочатку розробили ескіз, а після його погодження в

березні почали “ліпити” каркас,— розповів скульптор.— Працювати над

цією композицією було приємно, отримали море задоволення. Для нас бу�

ло честю зводити пам’ятник для тих людей, які щодня охороняють кордони

нашої держави”.

Скульптурною пам’яткою захоплюються й самі прикордонники та не

стримують хвилювання в урочисті миті. Військовослужбовцям приємно

вдвічі, адже пам’ятник і алея розмістилися в святому для них місці — парку

військової пам’яті “Перемога”. “Це залишиться згадка для всіх поколінь

прикордонників. Вони тут збиратимуться, ділитимуться спогадами, думка�

ми, зустрічатимуться зі старими друзями”,— відзначив старшина запасу

Віктор Горовий.

Свого часу Віктор служив на рубежі з Румунією, й хоча служба це тяжка й

небезпечна, все ж із гордістю зауважує, що ходити по межі рідної землі су�

дилося не кожній людині.

Через буденні клопоти й роботу ветерани прикордонних військ бачаться

не часто, проте тепер цей парк стане для них тим місцем зустрічі, про яке

знатимуть і пам’ятатимуть всі.

Як відзначив під час церемонії відкриття Президент України Віктор Яну�

кович, встановлення пам’ятника саме в Києві є символічним. “Київ — ко�

лиска народження слов’янської держави,— як ніяке інше місто уособлює та

поєднує у своїй історії подвиги всіх поколінь захисників державних рубе�

жів”,— сказав глава держави.

Також з нагоди професійного свята Президент України вручив військови�

кам державні нагороди і висловив щиру подяку. “Ваш професіоналізм, ви�

тримка та сміливість, стійкість і мужність, нелегка служба вдень і вночі, у

спеку і в холод є яскравим прикладом для сучасної молоді. Вірю, що ви й на�

далі будете стояти на захисті державних рубежів”,— звернувся Віктор Яну�

кович до прикордонників різних поколінь.

Зазначимо, що впродовж останніх років Державна прикордонна служба

впевнено розвивається та осучаснюється, що сприяє піднесенню рівня її ро�

боти. Так, наприклад, лише з початку 2013 року співробітниками Держпри�

кордонслужби вилучено контрабандних товарів на загальну суму понад 70

млн грн, 400 одиниць зброї, 33 кг наркотиків тощо

"Каштан" на колесах
Вже за місяць суперсучасний швидкісний трамвай відправлять 
у випробування
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

До Дня міста ияни отримали ще
один транспортний подар но — КП
“Київпастранс” завершив збирання
першо о трисе ційно о трамвая та
доставив йо о з е спериментально о
цех в депо імені Шевчен а. Фахівці
запевняють — потя омфортний,
е оло ічний та, що найважливіше,
наба ато дешевший від іноземних
анало ів. Тож планах — зап стити
трамвай в серійне виробництво та
забезпечити новими ва онами не
лише Київ, а й інші міста У раїни.

В депо імені Шевченка фахівці проведуть всі

необхідні технологічні випробування, після

цього вже за місяць трамвай вийде на лінію для

випробувань. Побачити зелено�бежевого красе�

ня — “Каштан” — кияни зможуть на Борщагів�

ській швидкісній лінії на маршруті № 3.

Для зручності пересування пасажирів у ново�

му трамваї 40 % підлоги мають низький рівень,

передбачені висувні пандуси для візків і спеці�

альне місце, куди можна прикріпити інвалідне

крісло. Є також сучасна система кондиціону�

вання. Транспортники обіцяють — хід трамваю

буде тихим та плавним навіть при 70 км/год. які

він може розвивати.

До речі, за словами головного інженера КП

“Київпастранс” Юрія Бомбандьорова, київські

трамваї комфортні як для пасажирів, так і для

водіїв. Зокрема окремий кондиціонер передба�

чений для керманича “Каштанів”, розробили й

спеціальну панель управління трамваєм. Вста�

новлена нова гальмівна система, що дозволяє

плавно рухатись і зупинятись фактично без за�

стосування механічних гальм, що, в свою чергу,

подовжує термін експлуатації вагона, а також на

40 % економить електроенергію в порівнянні зі

звичайними трамвайними вагонами. Вмонтова�

ні в зеленому “Каштані” система відеоспостере�

ження й інформаційне обладнання — монітори

та звукове оповіщення про зупинки.

Фахівці запевняють — такі трамваї ще й еко�

номічно вигідні місту, адже в рази дешевші від

іноземних побратимів. Тож КП “Київпастранс”

готове запустити трамвай в серійне виробниц�

тво та забезпечити новими вагонами не лише

Київ, а й інші міста України.

“Нові трамваї “Київпастрансу” — це опти�

мальний варіант поєднання комфорту, нових

технологій та вартості, яка нас цілком задоволь�

няє. Завдяки реалізації цього проекту ми не ли�

ше економимо значні суми коштів, а й створю�

ємо нові робочі місця, а в підсумку отримуємо

якісний продукт. Надалі ми продовжуватимемо

збирати нові трамваї, проте, якщо говорити про

перспективу розвитку цього напрямку, то треба

виходити на партнерські стосунки з відомими

виробниками трамвайних вагонів, де є своя на�

укова й технічна база, які працюють за найсу�

часнішими технологіями”,— зазначив очільник

КМДА Олександр Попов в ефірі програми

“Столиця” на ТРК “Київ”

З на оди Дня при ордонни а Президент У раїни Ві тор Ян ович від рив
столиці пам’ятни "Захисни ам ордонів Вітчизни" та Алею при ордонни ів
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За місяць зелено-бежевий "Каштан" проходитиме випроб вання на Борща івсь ій швид існій лінії
на маршр ті № 3
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Майже шестиметровий монумент звели у парку
"Перемога" в Дніпровському районі. 

Двотонна скульптура зображує прикордонника 
на варті поруч з вірним другом –

службовим собакою 

Нова гальмівна система дозволяє
плавно рухатись і зупинятись

фактично без застосування
механічних гальм, 

що, в свою чергу, подовжує термін
експлуатації вагона, 

а також на 40 % економить
електроенергію в порівнянні 
зі звичайними трамвайними

вагонами



Тенденції

Ділові новини
Столичні брокери втрачають
рентабельність
У раїнці стали все більше

продавати та п вати вартири
без допомо и ріелторів. За да-
ними Держстат , в 2012 році
іль ість од півлі-продаж
нер хомості за допомо ою по-
сл посередни ів с оротилася
на 17 % порівняно з попереднім
ро ом.
За словами члена Асоціації рі-

елторів У раїни Дмитра Корчева,
на рин з’явилася ще одна тен-
денція. “Раніше посередни и
брали роші з по пців, а те-
пер — з продавців. По пці не хо-
ч ть переплач вати і вважають,
що та ло ічніше, але насправді
продавець, я ий знає, що плати-
ти ріелтор йом доведеться зі
своїх рошей, вже від почат за-
ладає цю с м в цін ”,— вважає
пан Корчев.
За даними ж моніторин ана-

літи ів портал Slando, з люто о
по травень ціни на житло, вистав-
лено о на продаж на вторинном
рин , знизилися на 20 %. “В ос-
новном це стос ється Києва,

Одеси, Полтави, Хар ова та
Хмельниць о о. Це пов’язано з
тим, що ціни стали в аз вати без
рах вання омісійних ріелтор ,
та й пропозицій стало більше. Ра-
ніше в середньом “одн ш а” в
Києві ошт вала $69 тис., те-
пер — $58 тис. “,— повідомив
PR-менеджер Slando Сер ій Ко-
лос ов.
Учасни и рин натомість від-

значають, що дешевшають в ос-
новном “хр щов и”, я і до інця
ро втратять ціні ще 5 %.
За словами е спертів, най-

ближчим часом не варто очі -
вати різ о о зростання цін на
житло в новоб довах. “Я що
аналіз вати сит ацію на рин
нер хомості в цілом , причин
для різ о о стриб а цін най-
ближчі місяці немає. Звичайно
ж, ціна вадратно о метра б де
зростати, але нес ттєво, це не-
мин че. Адже найви ідніше і
найбільш надійне в ладання
оштів — це нер хомість, вад-
ратні метри. А Холдин ова ом-
панія “Київмісь б д” за свою
більш ніж півві ов історію зав-

жди доб дов вала свої об’є ти.
У нас немає дов об дів або “за-
морожено о” б дівництва, ми
просто не можемо цьо о собі
дозволити, не можемо та о о
доп стити”,— під реслив на-
чальни відділ продажів ХК “Ки-
ївмісь б д” Сер ій Ло оть

У київських будинках 
встановлять електропідігрів

Київсь а місь а державна адмі-
ністрація роз лядає можливість
встановлення систем піді рів
по рівель дея их б дин ах Го-
лосіївсь о о, Печерсь о о та
Шевчен івсь о о районів з метою
вирішити проблем творення
б р льо на старих б дин ах із
поло ими дахами.
Про це повідомив заст пни

дире тора Департамент житло-
во- ом нальної інфрастр т ри
Володимир Баженов під час засі-
дання оле ії КМДА.
За словами пана Баженова,

цьо орічної зими в дні, оли б ли
значні перепади температ р, по-
трібно б ло одночасно боротися

з б р ль ами на 5320-ти по рів-
лях, а людей, я і в с ладі житло-
вих стр т р мож ть б ти зал че-
ні до зняття б р льо ,— 3300. “З
рах ванням то о, що в ланцю
повинно б ти не менше трьох
осіб, то ми можемо на рити в
місті одночасно лише 1100 да-
хів”,— на олосив він.
“Том Департамент вносить

пропозицію: через “не мож ”, че-
рез наші фінансові обмежені ре-
с рси в трьох районах — Голосі-
ївсь ом , Печерсь ом та Шев-
чен івсь ом — визначити по 2-3
б дин и і встановити систем
еле трично о піді рів , я а б де
попередж вати всі ці моменти,
іноді досить тра ічні”,— під рес-
лив Володимир Баженов.
Вартість та ої системи, за да-

ними фахівця, становить 35 тис.
рн на 100 в. м обі рів .
Крім то о, в Департаменті жит-

лово- ом нальної інфрастр т ри
на олосили на необхідності про-
вести хімічн промив вн тріш-
ньоб дин ових систем опалення,
що забезпеч є і відновлює про-
п с н здатність тр бопроводів, а

це, в свою чер , підвищ є тепло-
віддач

До 2014 року в столиці 
з’являться екопарковки

Для власни ів е опар ово вве-
д ть стим ли ви ляді спеціаль-
них піль , повідомив перший за-
ст пни дире тора КП “Київтранс-
пар сервіс” Денис Салобаєн о.
“Ор анізація та ої е опар ов-
и — це доволі доро овартісний
процес. Б ло хвалено рішення
мотив вати осіб, я і створили або
створюють та і пар омісця Києві,
спеціальними піль ами. Це б д ть
піль и зі сплати орендної плати за
землю, або ж зі сплати пар валь-
но о збор ”,— пояснив пан Сало-
баєн о.
Посадовець відзначив, що всі

майданчи и, на я их б де облаш-
товано е опар ін и, мають б ти
з оджені з КО “Київзеленб д” — і
це мають б ти ви лючно нові май-
данчи и, а не переоблаштовані під
них наявні зелені азони. За сло-
вами Дениса Салобаєн а, впро-
довж 2013 ро на правом та лі-

вом бере ах Києва з’явиться по
одній та ій пар овці для наочно о
при лад

Обсяги відходів у Києві
зменшилися на 80 %

Протя ом 2012 ро м. Києві
творилось 1342,4 тис. т відходів,
що на 81,3 % менше порівняно з
2011 ро ом, повідомляє ГУ статис-
ти и м. Києві. У том числі від
е ономічної діяльності підприємств
та ор анізацій, отрі отримали до-
зволи на творення відходів —
801,2 тис. т (на 88,7 % менше ),
домо осподарствах — 541,2 тис. т
( 5,3 раз більше). Із за ально о
обся творених відходів 8,7 тис. т
становили відходи І-ІІІ ласів не-
безпе и (на 22,3 % менше). Із за-
ально о обся творених відходів
за основними р пами 114,6 тис. т
належать до відходів від очищення
промислових та ом нальних стіч-
них вод, 97,1 тис. т — відходи пи-
ло азоочищ вальних спор д, 60,0
тис. т — відходи пестицидів і а ро-
хімі атів, 54,2 тис. т — відходи, що
містять метали та їх спол и

Ринки потребують
уваги
Представники ринкового бізнесу
хочуть активізувати діалог 
з владою для вирішення 
своїх проблем
Марта КОХАН
“Хрещатик”

У раїнсь ий малий та середній бізнес (МСБ) сьо одні
продовж є потерпати від низ и проблем. Особливо
с аржаться підприємці, я і тор ють на рин ах різних
форм власності. Діало між ерівництвом рин ів, під-
приємцями МСБ, їх об’єднаннями та владою не завжди
й не с різь відб вається ефе тивно. Том бізнес зі сво-
о бо періодично нама ається нала одити більш тісне
співробітництво між сіма сторонами.

Сьогодні центральна влада часто не знає про проблеми МСБ на міс�

цях, а місцева влада в багатьох регіонах України самоусувається від вирі�

шення цих проблем, що збільшує невдоволення населення, поскаржив�

ся “Хрещатику” голова Одеської обласної асоціації роботодавців півдня

України Юрій Борщенко. “Тому я запропонував активізувати роботу

Держкомпідприємництва та Ради підприємців при Кабміні, де мають бу�

ти створені напрямки по роботі з малим на середнім бізнесом, особливо

з ринковиками. У нас сьогодні існує 4 види ринків — комунальні, зміша�

ні, кооперативні та приватні. Всього їх майже 3 тисячі в Україні. Тільки

великих ринків — майже 500, де працюють десятки тисяч людей, а проб�

леми залишаються”,— повідомив він “Хрещатику”. Також пропонується

створити в рамках Ради підприємців при Кабміні постійно діючу раду

директорів українських ринків, через яку активізувати вирішення проб�

лемних питань у цій галузі.

Головна проблема представників ринкового бізнесу сьогодні — змен�

шення купівельної спроможності населення на 50 %, через що збільшує�

ться кількість ліквідованих підприємств. Також, за словами пана Бор�

щенка, залишаються проблеми з митницею, в тому числі питання щодо

прозорості її роботи. Існують і проблеми щодо діалогу підприємців з

власниками ринків. “Діалог мають вести власник, директор ринку, орен�

датор, реалізатор, які мають знаходити компроміс. А сьогодні існує бага�

то законодавчих актів, які не дають розвиватися інфраструктурі рин�

ків”,— стверджує він. Але є і позитиви — зменшення перевірок контро�

люючими органами підприємців на єдиному податку, багато з яких пра�

цюють на ринках.

Водночас пан Борщенко визнає, що діюча загальнонаціональна асоці�

ація “Укрринок”, яка веде моніторинг проблемних питань ринків, все ж

намагається за можливості їх вирішувати. Але проблеми залишаються. В

тому числі — в столиці.

“Проблем у Києві теж багато, насамперед — дуже висока оренда землі

для ринків, високі тарифи на електроенергію та дуже висока орендна

плата для підприємців, які орендують місця на ринках”,— повідомив

“Хрещатику” колишній співголова Координаційної ради з питань роз�

витку малого та середнього підприємництва Віталій Андрєєв. Крім того,

Рада підприємців при Кабміні, яка має відстоювати інтереси бізнесу, ни�

ні перебуває на стадії реформування. “Ми (Координаційна рада з питань

розвитку малого та середнього підприємництва) наразі зайшли в Раду

підприємців при Кабміні. Але поки що немає постанови Кабміну щодо

реорганізації Ради підприємців, яка проходить зараз. Тобто фактично

Ради підприємців при КМУ на сьогодні немає. Стару розформували, а

нову ще не створено”,— нарікає пан Андрєєв. Водночас він вважає, що

створення нової для ринковиків організації не є критично необхідним,

зважаючи на існування “Укрринку”, а в столиці — Асоціації київських

ринків, які все ж відстоюють інтереси галузі.

Зі свого боку, в Раді підприємців при КМУ “Хрещатику” повідомили,

що ініціатива щодо створення нової організації, яка б опікувалася проб�

лемами ринків, до них ще не надходила, підкресливши, що цими питан�

нями продовжує займатися існуюче об’єднання директорів ринків

“Укрринок”
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Киян стимулюють 
до власної справи
Столиця удесятеро збільшить витрати на підтримку малого 
та середнього бізнесу

Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Київрада напри інці травня
затвердила Київсь місь
цільов про рам сприяння
розвит мало о і серед-
ньо о підприємництва на
2013-2014 ро и. Порівняно
з двома попередніми ро-
ами видат и з місь о о
бюджет на підтрим біз-
нес зрост ть майже де-
сятеро — до 104 млн рн.
Ці ошти б де спрямовано
на омпенсацію відсот ів
за редитами, зал чених
перспе тивні прое ти, а
та ож навчання та форм -
вання інформаційної мере-
жі для бізнесменів.

Підприємцям спростили
життя

Як повідомила “Хрещатику” ди�

ректор Департаменту промисловості

та розвитку підприємництва КМДА

Людмила Денисюк, метою програми

є підтримка і розвиток підприєм�

ництва у Києві, прискорення еконо�

мічних реформ, а також формування

умов для забезпечення зайнятості

населення міста. В рамках програми

планується збільшити кількість ма�

лих і середніх підприємств на 10

тис.— до 295 тис. у 2014 році, а також

збільшити кількість підприємців�фі�

зичних осіб на 2 тис.— до 210 тис.

осіб. Разом вони наступного року

перерахують до зведеного бюджету

Києва до 85 млрд грн, що на 10 млрд

грн більше, ніж у 2012 році.

“Для Києва надзвичайно важливо

забезпечити ефективний діалог між

владою і бізнесом. Місто зробило

чимало для цього: відкриті районні

дозвільні центри, розпочато запро�

вадження електронного урядування,

скорочено кількість дозвільної до�

кументації. Усі ініціативи Київської

міської державної адміністрації що�

до поліпшення інвестиційного клі�

мату в місті, спрощення ведення

підприємницької діяльності були

підтримані Київською міською ра�

дою”,— зазначила заступник місь�

кого голови — секретар Київради

Галина Герега.

За столичною програмою буде

продовжено роботу зі створення

комфортних умов для співпраці біз�

несу з державними органами. Сьо�

годні вже працює Єдиний дозвіль�

ний центр м. Києва, до якого під�

ключено районні та міські адмініс�

тративні органи. Протягом двох ро�

ків дозвільний центр видав підпри�

ємцям понад 52,2 тис. документів

дозвільного характеру та надав

близько 4 тис. консультацій. Ще 17

тис. дозволів видали районні до�

звільні центри.

Наразі у Києві також продовжу�

ється пілотний проект із реформу�

вання сфери надання адміністра�

тивних послуг: на базі Єдиного до�

звільного центру відкрито Центр на�

дання адмінпослуг м. Києва, а у всіх

десяти районах міста — районні від�

ділення. Вони надають 23 адмініс�

тративні послуги міського рівня. За�

раз також можна звернутися до веб�

порталу адмінпослуг (www. ac.

dozvil�kiev. gov. ua) й записатися на

прийом для отримання 69 адмінпос�

луг районного рівня та 119 послуг

міського рівня, а також відслідкува�

ти стан проходження поданої заяви

в режимі онлайн.

Безробітним — 20 тис. грн 
на власний бізнес

Київська влада суттєво збільшить

обсяги допомоги суб’єктам підпри�

ємництва шляхом часткового від�

шкодування відсотків по отриманих

кредитах: 2013 року на це передбаче�

но 46 млн грн, 2014 року — 52 млн

грн, тоді як за попередні два роки

бізнесмени отримали зі столичного

бюджету лише 10,2 млн грн.

Безробітним, які виявили бажан�

ня займатися підприємницькою ді�

яльністю, влада й надалі надаватиме

інформацію з приводу того, як роз�

почати свій бізнес. Комунальне під�

приємство “Київський міський біз�

нес�центр” (КМБЦ) активно кон�

сультує з питань реєстрації суб’єктів

господарювання, отримання креди�

тів, працевлаштування, навчання,

оподаткування, обліку та звітності,

отримання дозволів, відкриття ра�

хунків в банках, управління підпри�

ємством. Протягом попередніх двох

років 1128 безробітних осіб отрима�

ли 23,4 млн грн фінансової підтрим�

ки для організації власної справи, це

приблизно 20 тис. грн на одного от�

римувача. Кошти для цього виділяє

Фонд загальнообов’язкового дер�

жавного соціального страхування

України на випадок безробіття, а у

2013�2014 роках він надасть киянам

ще 34 млн грн.

Комплексні заходи столичної вла�

ди сприяли створенню 103,4 тис. но�

вих робочих місць у 2011 році та

115,9 тис.— у 2012�му. Крім того, у

2012 році збільшилась кількість фі�

зичних осіб�підприємців: протягом

року цей показник зріс на 3050

осіб — до 208,8 тис.

Аби поглибити позитивні тенден�

ції, Київська міська держадмініс�

трація вирішила створити постійну

робочу групу із вирішення проблем

бізнесу та інвесторів, які працюють

у Києві. Підприємці вже звертають�

ся до голови КМДА Олександра

Попова зі своїми пропозиціями що�

до сприяння розвитку бізнесу.

“Сьогодні, крім торгівлі, у Києві ні

про що мова не йде. Але ж у місті є

дуже багато пустих приміщень, в то�

му числі закритих заводів та інших

об’єктів. Можна було б, за європей�

ським прикладом, віддати їх в орен�

ду підприємцям, що ми й пропону�

ємо”,— зазначив “Хрещатику” Ві�

талій Андрєєв, колишній співголова

Координаційної ради з питань роз�

витку малого та середнього підпри�
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Хрещатик 29 травня 2013 року

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В неділю ала- онцертом
та на ородженням ла ре-
атів пар Шевчен а за-
вершився Е офестиваль
"Чарівна-родина-2013",
я ий вчетверте проходив
Києві під аслом "Майб т-
нє планети в твоїх р ах".
Прое т дол чає ш олярів
різних районів міста та їх-
ніх бать ів до е оло ічних
а цій, вихов ючи е оло іч-
но свідоме ставлення до
всьо о, що нас оточ є.

Екофестиваль "Чарівна родина",

організаторами якого є МГО "Кон�

курс�фестиваль "Чарівна свічка" та

центр творчості "Шевченківець",

проводиться вже четвертий рік по�

спіль і щоразу набирає обертів. Як�

що раніше він обмежувався творчи�

ми концертами та прибиранням те�

риторій парків і скверів, то цього

року тривав два місяці, впродовж

яких відбувалися численні заходи.

Серед решти — екологічні ранки

для дітей в дитячих садочках, акції

"Зелений десант" в парку "Нивки" та

"Безпека в житті, життя у безпеці"

(інтерактивні уроки щодо проблем

навколишнього середовища та

можливостей їх вирішення). В квіт�

ні діти й дорослі висаджували са�

джанці яблунь та кущі троянд на

Володимирській гірці (акція "Зеле�

на оаза", до якої приєдналися і жур�

налісти "Хрещатика"). А 19�го трав�

ня на майдані Незалежності відбув�

ся грандіозний танцювальний

флеш�моб "За чистоту відносин та

життя без СНІДу", організатором

якого виступила компанія Ladybird

biotech. Також в березні — травні

проводився інтернет�конкурс

"Екосім'я від А до Я", ініційований

генеральним партнером фестива�

лю — компанією "ХіПП", який ви�

значав найбільш екологічно свідомі

родини.

"Дітям не вистачає спілкування з

природою, пізнання її,— зауважила

президент Екофестивалю "Чарівна

родина" Євгенія Макєєва.— В Шев�

ченківському районі ми започатку�

вали штаб "екосеверів", небайдужих

до майбутнього нашої землі. Зібрав�

ши дітей, яким цікава тема екології,

ми відібрали 9 найактуальніших тем

з цієї проблеми, влаштувавши голо�

сування. Найхвилюючішими для ді�

тей виявились теми безпритульних

тварин, здоровий спосіб життя без

наркотиків та СНІДу та створення

велодоріжок і велопарковок".

До доброї справи долучилися і

шановані, відомі українці. "Фести�

валь мене радує й дивує. На жаль,

виникає враження, що кожен зай�

мається своїм життям, думає лише

про матеріальні блага,— поділилася

думками народна артистка України,

Ніна Матвієнко, яка також не ли�

шилася осторонь події.— Фести�

валь — це наша надія, і ми всі маємо

до нього приєднатися заради май�

бутнього, щоб не втратити своїх ді�

тей".

В неділю 26 травня в парку Шев�

ченка вирувало життя. Народні

майстри проводили екологічні май�

стер�класи, тривав благодійний яр�

марок, на якому пропонували ди�

зайнерські дитячі вироби та сувені�

ри від батьків дітей з вадами сер�

ця — пацієнтів Центру кардіології

та хірургії. За словами Євгенії Ма�

кєєвої, минулого року на зібрані

кошти було зроблено операцію

хлопчику�сироті, якого згодом уси�

новили. Цього року всі кошти від

продажу на ярмарку підуть на допо�

могу двом дівчаткам з вадами серця.

Вперше в цьому році за підтримки

компанії, що організувала танцю�

вальний флеш�моб, відбулась акція

"Повітряна кулька бажань", мета

якої — сприяння збору коштів на

закупівлю вітамінів для Київського

правобережного центру для ВІЛ�ін�

фікованих дітей.

Фінальний гала�концерт розпо�

чався танцювальним флеш�мобом

"За чистоту відносин та життя без

СНІДу", що стартував цього дня не

лише в Києві, а й іще у восьми міс�

тах України: Харкові, Львові, Одесі,

Дніпропетровську, Сімферополі,

Вінниці, Хмельницькому, Микола�

єві. Це продовження традиції, запо�

чаткованої 19 травня на майдані Не�

залежності. Під час концерту на

сцені виступали діти�сироти та діти

з обмеженими можливостями з різ�

них регіонів країни, зірки україн�

ської сцени та столичні молоді та�

ланти. "Цього року діти йшли на

фестиваль свідомо, в нас уже є кіс�

тяк — це екологічна рада Шевчен�

ківського району, до якої приєдна�

лися школи Дніпровського та Голо�

сіївського районів,— розповіла

"Хрещатику" пані Макєєва. — Ми

радіємо, що до нас йдуть не лише ді�

ти, а й їхні батьки".

Найприємнішою для учасників

фестивалю стала церемонія наго�

родження. В конкурсі "Город на під�

віконні" 1�ше місце посів дитячий

садок № 155, друге місце поділили

між собою дитячі садочки № 320 та

№ 348. Кращими чарівними роди�

нами навчальних закладів, учні

яких брали активну участь в

екофестивалі, стали ліцей № 38, за�

гальноосвітні школи № 58, № 138,

№ 70, № 155 та гімназія НПУ імені

М. Драгоманова Шевченківського

району, ліцей № 208 Дніпровського

району, ДЮК "Пролісок" та "Світа�

нок" Голосіївського району. Були

відзначені й співочі родини: народ�

ного артиста та композитора Воло�

димира Бистрякова; дует Малін�

ських з міста Красний Луч; родина

Акопян, наймолодший представник

якої Гор брав участь у всіх заходах

екофестивалю і був нагороджений

путівкою до Карпат.

Фестиваль запрошує приєднатися

до екологічного руху всіх небайду�

жих за тел. (044) 271�13�17 (філія

"Чарівна свічка", центр творчості

"Шевченківець")

Преподобний Феодор
Освячений

Преподобний Феодор походив із

Єгипту і був сином багатих і знат�

них батьків�християн. У ньому ра�

но виявилося прагнення до черне�

чого життя. Одного разу, коли в бу�

динку батьків на честь свята Бого�

явлення було велике частування,

юнак, не бажаючи брати участь у

бенкеті, засмутився, що за радощі

земного життя буде позбавлений їх

у житті майбутньому, й у віці 14�ти

років таємно пішов з дому та осе�

лився в одному з монастирів. По�

чувши про преподобного Пахомія

Великого, він запалав бажанням

побачити подвижника. Преподоб�

ний Пахомій з любов'ю прийняв

захожого юнака, будучи попере�

джений Богом про його прихід. За�

лишившись в обителі, преподоб�

ний Феодор швидко досяг успіху в

усіх чернечих подвигах, особливо ж

у повному послуху своєму настав�

нику і в співчутті до оточуючих

братів. Мати Феодора, дізнавшись,

що він знаходиться в Тавенніській

обителі, з листом від єпископа

прийшла до преподобного Пахо�

мія, благаючи про побачення з си�

ном. Але інок Феодор, побо�

юючись порушити обітницю зре�

чення від світу, відмовився побачи�

тися з матір'ю.

Бачачи розум і здібності святого

Феодора, преподобний Пахомій од�

ного разу наказав йому говорити

повчання братії від Божественного

Писання. Святому Феодору тоді бу�

ло 20 років. Він беззаперечно ко�

рився і став говорити, але деякі зі

старших братів образилися тим, що

їм читає повчання новоспечений

інок, і віддалилися. Тоді преподоб�

ний Пахомій сказав їм: "Ви підко�

рилися дияволу і своєю зарозуміліс�

тю погубили свої труди. Ви не Фео�

дора відкинули, але відкинули Сло�

во Боже і позбулися Святого Духа".

Святий Пахомій призначив пре�

подобного Феодора будівельни�

ком Тавенніської обителі, а сам пі�

шов у більш відокремлений мо�

настир. Святий Феодор продовжу�

вав з синівською любов'ю піклува�

тися про свого наставника, в пе�

редсмертній хворобі преподобного

Пахомія доглядав за ним, коли ве�

ликий авва преставився до Госпо�

да, закрив йому очі. Після смерті

преподобного Пахомія святий

Феодор керував Тавенніським мо�

настирем, а пізніше став на чолі

всіх Фіваїдських обителей. Препо�

добний Феодор Освячений про�

славився святістю життя і рясним

даром чудотворення, він був добре

відомий святителю Афанасію,

Патріарху Олександрійському.

Спочив святий Феодор в глибокій

старості, у 368�му році

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
Церкви

Преподобний Феодор названий "Освященним"
тому, що перший у своїй обителі був
рукопокладений в священики

У двох дитсадках Дарниці 
відкрито шість дитячих груп
Напередодні Дня Столиці та Дня Києва Дар-

ниць ом районі розпочали робот додат ові
р пи дош ільних за ладів "Горобин а"(в л.
Тростянець а, 7-б) та № 634 (в л. Р днєва, 63),
що стало справжнім подар н ом для педа о іч-
но о оле тив й бать ів, чиї діти б д ть навча-
тись та вихов ватися в цих за ладах.
На рочистості зібралися малень і вихованці

садоч ів, їхні бать и, меш анці мі рорайон , вихователі та ерівниц-
тво за ладів, я і привітали почесних остей, олов Дарниць ої РДА
Сер ія Віт овсь о о, заст пни а олови Василя Дзюб , дире тора
Департамент освіти, на и, молоді та спорт О сан Добровольсь
щедрим ороваєм та імпровізованими онцертними про рамами за
часті малень их артистів.
Почесні ості заход привітали дітей, бать ів та працівни ів за ладів

з почат ом роботи затишних, відремонтованих відповідності до с -
часних санітарно- і ієнічних норм приміщень р п і побажали всім здо-
ров'я, добра, мир , зла оди та доброї долі.
Керівни и дош ільних навчальних за ладів провели для остей о ля-

дові е с рсії приміщеннями відремонтованих р п

Науковці протестували
голосіївських школярів
Фахівці Київсь ої Малої а адемії на проаналі-

з вали часть олосіївсь их чнів місь ом ета-
пі та відзначили висо ий рівень їхньої під отов и
в та их відділеннях і се ціях, я фізи а, хімія,
раїнсь а філоло ія тощо.
З доповіддю "Про підс м и проведення І

(районно о) етап Все раїнсь о о он рс -
захист на ово-дослідниць их робіт чнів —

членів Малої а адемії на У раїни 2012—2013 навчальном році"
вист пила заст пни дире тора РНМЦ Н. Чай овсь а. Вона відзна-
чила най ращі на ові товариства, я і дося ли в цьом навчальном
році на районном етапі висо их рез льтатів, — це, в перш чер ,
на ові товариства СШ № 112 імені Тараса Шевчен а, е оло о-при-
родничо о ліцею № 116, медичної імназії № 33, імназії № 179, СШ
№№ 15, 220, ш іл І—ІІІ ст пенів №№ 132, 286, ліцею подат ової та
ре ламної справи № 21. За алом на районний етап б ло представ-
лено 455 робіт із 28 навчальних за ладів район , з я их звання пе-
реможців здоб ли 329 чнівсь их робіт, на місь ий етап б ло ре о-
мендовано 260 робіт. Усьо о в написанні на ово-дослідниць их ро-
біт взяли часть 759 чнів 8—11 ласів, що с ладає 13 % від їх за-
альної іль ості

Керівництво Деснянського
району зустрілося з членами
Громадської ради
Відб лося IV засідання Громадсь ої ради при

Деснянсь ій РДА. Ініціював проведення засі-
дання Громадсь ої ради олова район Стані-
слав Про опен о.
Під час з стрічі він спрям вав членів Громад-

сь ої ради на співпрацю з Все раїнсь ими, єв-
ропейсь ими та міжнародними ромадсь ими ор анізаціями, зазна-
чивши, що та а співдр жність сприятиме вирішенні ба атьох наявних
Деснянсь ом районі проблем.
Та ож під час засідання б ло об оворено план роботи Громадсь ої

ради на др е півріччя нинішньо о ро

Діти присвятили свої малюнки 
київському "Динамо"
Упродовж вітня-травня тривав он рс дитячих малюн ів "Я люблю

"Динамо" (Київ)!", в я ом взяли часть ш олярі з сіх ш іл Деснян-
сь о о район . Умови он рс б ли доволі прості — зробити малюно
на підтрим иївсь о о "Динамо".
Нещодавно приміщенні Деснянсь ої райдержадміністрації відб ло-

ся на ородження переможців районно о етап он рс .
Ла реатами стали Валерія Коні ова — чениця 6-А лас імназії

"Троєщина", Катерина Кій — чениця 8-Б лас ЗНЗ № 247 та Оле сій
Зелінсь ий — чень 6-В лас ЗНЗ № 250. Перший заст пни олови
Деснянсь ої РДА Вадим Костючен о привітав переможців он рс і
вр чив ожном дипломи та призи — м’ячі з авто рафами любленої
оманди, шарфи та ж рнали ФК "Динамо" (Київ).
Крім то о, 160 малюн ів юних деснянців б ли відібрані для часті

все раїнсь ом етапі он рс , я ий проводиться фан- л бом ФК
"Динамо" (Київ). Підбиття підс м ів та на ородження переможців он-
рс дитячих малюн ів "Я люблю "Динамо" (Київ)!" відб лося 24 трав-

ня в приміщенні онференц-зали стадіон "Динамо" ім. В. В. Лобанов-
сь о о (в л. Гр шевсь о о, 3)

Киянам поміряли тиск
Медичні працівни и за ладів охорони здоров’я

Дніпровсь о о район столиці взяли а тивн
часть в інформаційно-роз’яснювальном профі-
ла тичном прое ті "Тис — точ а відлі здо-
ров’я".
У рам ах Все раїнсь о о інформаційно-

роз’яснювально о профіла тично о прое т
"Тис — точ а відлі здоров’я", присвячено о
Міжнародном дню боротьби з іпертонією, за

підтрим и МОЗ У раїни та ромадсь ої ради МОЗ У раїни, Депар-
тамент охорони здоров’я КМДА, Управління охорони здоров’я
Дніпровсь о о район , НМУ ім. О. О. Бо омольця б ло проведено
а цію.
В її рам ах ияни та ості міста мали можливість пройти без оштов-

не медичне обстеження, за допомо ою с часних автоматичних прила-
дів виміряти артеріальний тис , рівень ц р в рові, визначити рівень
фізично о здоров'я, біоло ічний ві , зробити еле тро ардіо рам , а та-
ож отримати онс льтації лі арів, поради відмові від тютюно ріння
та щодо позбавлення надлиш ової маси тіла. Та ож б ло ор анізовано
ремонт і нала одження роботи тонометрів.
Гасло а ції "Нехай тис не тисне на тебе" по азово продемонстр ва-

ли часни и танцювально о флеш-моб , ві овий діапазон я их оли-
вався від 3 до 80 ро ів. На їхню д м , саме фізична а тивність та здо-
ровий спосіб життя є однією зі с ладових профіла ти и іпертонії, й о-
жен незалежно від ві повинен свідомо та відповідально пі л ватися
про власне здоров’я

У парку Тараса Шевченка
створили грандіозне панно
У рам ах свят вання Дня Столиці та Дня

Києва в пар ім. Тараса Шевчен а відб вся
Фестиваль дитячо-юнаць ої творчості Шев-
чен івсь о о район "Барвін ова фантазія",
зо рема х дожня вистав а- он рс "Панно
просторі "Мій любий Київ, зоряна столице" та
свят ова онцертна про рама.
Всі охочі мали змо взяти часть створенні

єдиної вели ої творчої роботи на паперовом полотні та в літерат рно-
м он рсі на раще привітання рідном міст , а та ож насолодитися
вист пами 8-ми ращих творчих оле тивів Шевчен івсь о о район
столиці

Цьо о ро Е о-фестиваль "Чарівна родина" підтримали різні ор анізації та відомі раїнці, що разом проводили численні
а ції для дітей та їхніх бать ів

Новини районів

Благовіст

Екологія починається 
з дитинства
Фестиваль "Чарівна родина" виховує в дітях небайдужість 

В вітні "Хрещати " приєднався до а ції "Зелена оаза", оли часни и "Чарівної родини" висадж вали на Володимирсь ій
ірці саджанці ябл нь та щі троянд

В пар Шевчен а дітлахів розважали е оло ічними майстер- ласами
та спортивними зма анням
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Додаток № 2
до рішення Київської міської ради

17.04.2013 № 145/9202

IV. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Напрями діяльності та заходи міської цільової програми 

“Соціальне партнерство” на 2011 — 2015 роки
№

з/п
Назва напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінан�

сування

Орієнтовні
обсяги

фінансування
(вартість), 

тис. гривень, 
у тому числі

Очікуваний
результат

I. Надання
фінансової
допомоги
громадським
організаціям,
діяльність
яких має
соціальну
спрямованість

1. Забезпечення на
конкурсних засадах відбору
благодійних та
громадських організацій,
діяльність яких має
соціальну спрямованість
для надання фінансової
підтримки

2011 � 2015 Управління 
у справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

2. Надання часткової
фінансової підтримки
громадським організаціям
інвалідів на оплату
комунальних послуг та
оренди приміщень

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 555,4
II етап:  
2012 р. � 890,5
2013 р. �1215,9
2014 р. � 1940,0  
2015 р. � 1940,0

1. Показник
продукту
Кількість
організацій:  
I етап � 41,  
II етап � 43  
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості організацій
складе 4,9 %

3. Надання часткової
фінансової підтримки
громадським організаціям
інвалідів на виконання
статутних завдань, тощо

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 1514,4
II етап:  
2012 р. � 5228,2
2013 р. �8861,5
2014 р. � 2050,0
2015 р. � 2050,0

1. Показник
продукту 
Кількість
організацій:  
I етап � 60,  
II етап � 76  
2. Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги на 1
організацію:  
I етап � 12,5 тис. грн.,  
II етап � 56,1 тис. грн.  
3. Показник якості
Збільшено
фінансову
підтримку на одну
організацію в 4,5
рази

4. Надання фінансової
підтримки громадським
організаціям ветеранів на
оплату комунальних послуг
та оренди приміщень

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 638,1
II етап:  
2012 р. � 760,5
2013 р. �1000,6
2014 р. � 1050,0
2015 р. � 1050,0

1. Показник
продукту
Кількість
організацій:
I � етап � 31,  

II етап � 36 
2. Показник якості
Відсоток збільшення
організацій складе
16 %

5. Надання фінансової
підтримки громадським
організаціям ветеранів на
виконання статутних
завдань, тощо

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 2814,1
II етап:  
2012 р. � 42700,5
2013 р. �20485,9
2014 р. � 24350,0
2015 р. � 24350,0

1. Показник
продукту 
Кількість
організацій:  
I етап � 46, 
II етап � 57  
2. Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги на 
1 організацію:  
I етап � 36,1 тис. грн.,  
II етап � 484,6 тис.
грн.  
3. Показник якості
Збільшено
фінансову
підтримку на одну
організацію в 13,4
разів

6. Надання фінансової
підтримки міським
громадським організаціям
жінок та багатодітних сімей
на оплату комунальних
послуг, оренди приміщення
та на виконання статутних
завдань

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 55,0
II етап: 
2012 р. � 95,0
2013 р. � 149,0
2014 р. � 127,0
2015 р. � 127,0

1. Показник
продукту 
Кількість
організацій:  
I етап � 14,  
II етап � 9  
2. Показник якості
Збільшена
фінансова
підтримка 
на 1 організацію в
3,5 рази

7. Надання часткової
фінансової підтримки
благодійним організаціям
інвалідів

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці

Бюджет
м. Києва

I етап: 
2011 р. � 50,0
II етап:  
2012 р. � 154,0
2013 р. � 153,6
2014 р. � 115,0
2015 р. � 115,0

1. Показник
продукту 
Кількість
організацій:  
I етап � 10,  
II етап � 5  
2. Показник
ефективності
Середній розмір
допомоги 
на 1 організацію:  
I етап � 5,5 тис. грн.,
II етап � 26,9 тис. грн.  
3. Показник якості
Збільшено
фінансову
підтримку на одну
організацію 
в 5 разів

II. Надання
соціальних
послуг та
проведення
загальномісь�
ких соціальних
заходів
благодійними
та
громадськими
організаціями,
діяльність яких
має соціальну
спрямованість

1. Надання фінансової
підтримки Київському
об'єднанню Спілки
Самаритян України на
виконання заходів,
пов'язаних з наданням
соціальних послуг окремим
верствам населення

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 350,0
II етап:  
2012 р. � 350,0
2013 р. � 385,0
2014 р. � 950,0
2015 р. � 950,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб, які
потребують
соціального
обслуговування:  
I етап � 12 тис. осіб,
II етап � 13 тис. осіб
2. Показник якості
Відсоток збільшення
осіб, охоплених
соціальним
обслуговуванням,
складе 8,3 %

2. Надання фінансової
підтримки Київській міській
та районним організаціям
Товариства Червоного
Хреста на програми
медико�соціальної
допомоги одиноким
громадянам похилого віку
та інвалідам

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 290,3
II етап:  
2012 р. � 977,3
2013 р. �1114,2
2014 р. � 720,0
2015 р. � 750,0 

1. Показник
продукту 
Кількість осіб, які
потребують
соціального
обслуговування:  
I етап � 49 тис. осіб,
II етап � 51 тис. осіб
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених
соціальним
обслуговуванням,
складе 4,1 %

3. Здійснення окремих
заходів соціального
спрямування іншими
благодійними
організаціями та
установами

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 500,0
II етап: 
2012 р. � 1254,4
2013 р. �1324,4
2014 р. � 635,0
2015 р. � 624,0

1. Показник
продукту
Кількість дітей�
інвалідів, дітей�
сиріт, дітей,
позбавлених
батьківської опіки,
охоплених
заходами:  
I етап � 450,  
I етап � 480 
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених
заходами, складає
6,6 %  

III. Проведення
загальноміськ
их соціальних
заходів до
державних
свят та
визначних дат

1. Проведення
загальноміських заходів з
нагоди Міжнародного
жіночого дня, Дня матері,
Міжнародного дня
інвалідів, Міжнародного
дня громадян похилого віку
та інші

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 313,0
II етап:  
2012 р. � 464,1
2013 р. � 452,0
2014 р. � 385,0
2015 р. � 405,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб,
охоплених
заходами:  
I етап � 3900,  
II етап � 4100 
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених
заходами: 5,1 %

Інші
джерела

I етап:  
2011 р. � 175,0
II етап:  
2012 р. � 175,0
2013 р. � 175,0
2014 р. � 175,0
2015 р. � 175,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб,
охоплених
заходами:  
I етап � 2450,  
II етап � 2500 
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених
заходами: 2,0 %

2. Забезпечення увічнення
Перемоги у Великій
Вітчизняній війні та подвигу
народу � переможця
шляхом відзначення Дня
Перемоги, Дня вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав,
Дня захисника Вітчизни,
Міжнародного дня
визволення в'язнів
фашистських концтаборів,
Дня скорботи та
вшанування пам'яті жертв
війни в Україні, Дня
початку героїчної оборони
м. Києва у 1941 р.,
Міжнародного дня миру,
річниць визволення
України та м. Києва від
фашистських загарбників,
Дня партизанської слави,
ювілейних річниць історії
нашої держави та
вшанування пам'яті
ветеранів війни, тощо

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 1475,7
II етап:  
2012 р. � 1546,0
2013 р. � 4923,3
2014 р. � 1200,0
2015 р. � 1200,0

Примітка:2013 р.
� ювілейний, 70�
річчя визволення
м. Києва

1. Показник
продукту 
Кількість осіб,
охоплених
заходами:  
I етап � 250,0 тис.
осіб,  
II етап � 250,0 тис.
осіб.  
2. Показник
ефективності
Кількість осіб,
охоплених одним
заходом:  
I етап � 28,8 тис. осіб,  
I етап � 28,8 тис. осіб.  
3. Показник якості
Відсоток збільшення
осіб, охоплених
одним заходом,
складає 0 %
Примітка:
показник якості
складає 0 % 
в зв'язку 
з віковими
втратами ветеранів 

3. Проведення соціальної
акції "Зоря надії" з
відзначення підприємств та
організацій міста,
меценатів, які надають
фінансову та іншу допомогу
інвалідам, багатодітним
сім'ям та громадським
організаціям

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 55,2
II етап:  
2012 р. � 57,0
2013 р. � 84,5
2014 р. � 75,0
2015 р. � 75,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб,
охоплених одним
заходом:  
I етап � 300,  
ІI етап � 310  
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених заходом:
3,3 %

4. Забезпечення
проведення соціальних
акцій в містах та населених
пунктах України "Столиця�
регіонам", "Народна
дипломатія" � поза межами
України.

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � �����
II етап:  
2012 р. � 80,0
2013 р. � 80,0
2014 р. � 90,0
2015 р. � 90,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб в
середньому,
охоплених заходами: 
I етап � 400  
II етап � 410 
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених заходом:
2,5 %

5. Забезпечення
проведення міжнародного
інтеграційного фестивалю
"Сонячна хвиля" із
залученням Спілки матерів
розумово відсталих
інвалідів міста Києва
"Сонячний промінь"

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � �����
II етап:  
2012 р. � 300,0
2013 р. �  
2014 р. � 260,0
2015 р. � 260,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб, які
беруть участь у
фестивалі: 
I етап � 200 осіб  

II етап � 225 осіб  
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених заходом,
складає 12,5 %

6. Забезпечення
проведення заходів для
дітей�сиріт, дітей з
малозабезпечених сімей до
Дня Святого Миколая та
новорічних свят

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 114,9
II етап:  
2012 р. � 78,0
2013 р. � 78,0
2014 р. � 95,0
2015 р. � 100,0

1. Показник
продукту 
Кількість осіб, які
беруть участь у
заході:  
I етап � 800 осіб,  
II етап � 850 осіб  
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених одним
заходом: 6,3 %

Інші
джерела

I етап:  
2011 р. � 25,0
II етап: 
2012 р. � 25,0

2013 р. � 25,0
2014 р. � 25,0
2015 р. � 25,0

1. Показник
продукту
Кількість осіб, які
беруть участь у
заході:  
I етап � 150 осіб  
II етап � 160 осіб  
2. Показник якості
Відсоток збільшення
кількості осіб,
охоплених одним
заходом: 6,6 %

IV. Надання
соціальних
послуг
установами та
закладами,
створеними
місцевими
органами
влади

1. Забезпечення проведення
заходів з підтримки та
реабілітації жінок, які
потерпають від сімейного
насильства

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 510,0
II етап:  
2012 р. � 545,0
2013 р. � 550,0
2014 р. � 585,0
2015 р. � 630,0

1. Показник
продукту 
Кількість ліжко�
днів:  
I етап � 3800,  
II етап � 4125  
2. Показник
ефективності
Середньорічні
витрати на один
ліжко�день:  
I етап � 0,13 тис. грн.,  
II етап � 0,14 тис. грн.

2. Здійснення заходів з
надання соціальних,
юридичних, психологічних,
культурно�освітніх,
консультаційних та інших
послуг з підтримки жінок та
сімей м. Києва

2011 � 2015 Управління у
справах
жінок,
інвалідів,
ветеранів
війни та праці,
Департамент
освіти і науки,
молоді та
спорту, РДА

Бюджет
м. Києва

I етап:  
2011 р. � 4037,6
II етап:  
2012 р. � 5375,1
2013 р. �5616,6
2014 р. � 6800,0
2015 р. � 6800,0

1. Показник
продукту 
Кількість послуг, які
будуть надані: 
I етап � 18500,  
II етап � 19500.  
2. Показник якості
Відсоток збільшення
послуг, які
надаються, складе
5,4 %
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 29 травня 2013 року

       I етап                       II етап               

2011 р.          2012 р.          2013 р.         2014 р.          2015 р.
� Бюджет м. Києва    13273,7         60855,6      46474,5        41427,0         41516,0

Бюджет м. Києва
(тис. грн.)

I етап:  
2011 р. � 13273,7  
II етап:  
2012 р. � 60855,6
2013 р. �46474,5
2014 р. � 41427,0
2015 р. � 41516,0
Разом � 203546,8

Інші джерела
(тис. грн.)

I етап:  
200,0  
II етап:  
200,0 
200,0 
200,0 
200,0 
1000,0

Разом
(тис. грн.)

I етап:  
13473,7 
II етап: 
61055,6 
46674,5 
41627,0 
41716,0 
204546,8 

Заступник міського голови � секретар Київської міської ради
Г. Герега

Додаток № 3 
до рішення Київської міської ради 17.04.2013 № 145/9202

V. ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Ресурсне забезпечення міської цільової програми 

"Соціальне партнерство" на 2011—2015 роки
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на
виконання Програми

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2011 � 2015 роки

Обсяг ресурсів, усього в тому числі: 13473,7 61055,6 46674,5 41627,0 41716,0 201546,8

Бюджет м. Києва 13273,7 60855,6 46474,5 41427,0 41516,0 200546,8

Кошти інших джерел 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0

Фінансове забезпечення Програми передбачається здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: всього ' 204546,8 тис. грн., у тому числі коштів бюджету м. Києва '

203546,8 тис. грн. та коштів інших джерел ' 1000,0 тис. грн.

I етап II етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

13473,7 тис. грн. 61055,6 тис. грн. 46674,5 тис. грн. 41627,0 тис. грн. 41716,0 тис. грн.

Обсяги фінансування завдань і заходів Програми уточнюються кожного
року залежно від фінансової можливості бюджету міста Києва.

Прийняття Київською міською радою рішення про затвердження
Програми є вкрай необхідним і дасть змогу:

' продовжити плідну співпрацю з громадою міста через громадські
організації жінок, ветеранів, інвалідів та створити сприятливі умови для
розвитку громадянського демократичного суспільства;

' надавати соціальні, правові, волонтерські, психологічні послуги,
тобто впроваджувати позитивні дії, які визнані державою та світом
прогресивними та пріоритетними напрямами суспільного розвитку;

' консультувати, активізувати та об'єднувати киян через спільні дії,
акції, програми;

' на високому рівні проводити відзначення державних, релігійних свят
та визначних дат;

' сприяти створенню безбар'єрного середовища, подовженню
повноцінної соціальної активності інвалідів та літніх людей, використанню
їхнього потенціалу у суспільному житті на тлі демографічної та
економічної кризи;

' забезпечити реалізацію законодавчо'нормативної бази, механізмом
впровадження якої є управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни
та праці;

' вдосконалити роботу місцевих органів виконавчої влади і
громадськості щодо забезпечення рівних прав можливостей жінок і
чоловіків, подолання насильства в сім'ї та суспільстві, підвищення
соціального статусу жінки;

' створити сприятливі умови життєдіяльності осіб з обмеженими
фізичними можливостями, ветеранів війни та праці;

' формувати у суспільстві історичну пам'ять, патріотизм, почуття
гордості та любові до батьків, матерів, сім'ї, держави, країни, рідної
землі, повагу до історії і населення інших держав світу.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми та очікувані результати
наведені в розділі IV Завдання і заходи програми ' в таблиці "Напрями
діяльності та заходи міської цільової програми "Соціальне партнерство"
на 2011 ' 2015 роки".

Заступник міського голови � 
секретар Київської міської ради Г. Герега

Про питання діяльності поліклініки № 1 Печерського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 130/9187 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, 3, 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 Печерського району м. Києва шля'
хом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико'санітарної допомоги” Печерського району м. Києва та
віднести його до сфери управління Печерської районної в місті Києві дер'
жавної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико'санітарної допомоги” Печерського району м. Києва є
правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованої відповідно до
пункту 1 цього рішення поліклініки № 1 Печерського району м. Києва.

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

щодо виконання цього рішення.
3.2. Створити комісію з реорганізації поліклініки № 1 Печерського

району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Центр

первинної медико'санітарної допомоги” Печерського району м. Києва на
праві оперативного управління майно реорганізованої поліклініки № 1 Пе'
черського району м. Києва.

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

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико'санітарної допомоги” Печерського району 
м. Києва.

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

5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь'
кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Печерською
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 створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності
Перинатального центру міста Києва

Рішення Київської міської ради № 152/9209 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 26, 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ра�

ди, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити тимчасову контрольну комісію з питань перевірки діяльності
Перинатального центру міста Києва (далі — тимчасова контрольна комісія).

2. Обрати персональний склад тимчасової контрольної комісії:
голова тимчасової контрольної комісії — Філіппов Володимир Вікторо'

вич, депутат Київської міської ради.
Члени тимчасової контрольної комісії:
— Давиденко Олексій Володимирович, депутат Київської міської ради;
— Костюк Сергій Анатолійович, депутат Київської міської ради;
— Козіс Олександр Миколайович, депутат Київської міської ради;
— Кобєлєв Володимир Іванович, депутат Київської міської ради;
— Науменко Володимир Михайлович, депутат Київської міської ради;
— Москаль Денис Денисович, депутат Київської міської ради;
— Грінюк Віктор Ростиславович, депутат Київської міської ради;
— Костюк Світлана Миколаївна, депутат Київської міської ради;
— Лойфенфельд Олександр Якович, депутат Київської міської ради.
3. Основними завданнями тимчасової контрольної комісії визначити

контроль за дотриманням інтересів територіальної громади міста Києва
при наданні медичних послуг та перевірку фінансово'господарської ді'
яльності Перинатального центру міста Києва.

4. Визначити термін діяльності тимчасової контрольної комісії — шість
місяців.

5. За результатами роботи тимчасової контрольної комісії підготувати
та подати на розгляд пленарного засідання сесії Київської міської ради
відповідний звіт.

6. Матеріально'технічне, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи тимчасової контрольної комісії покласти на секретаріат Київської
міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі'
сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про питання діяльності поліклініки № 3 Оболонського району м. Києва
Рішення Київської міської ради № 129/9186 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, 3, 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 № 3 Оболонського району м. Києва шля'
хом перетворення її в комунальне некомерційне підприємство “Центр
первинної медико'санітарної допомоги № 2” Оболонського району м. Ки'
єва та віднести його до сфери управління Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Центр пер'
винної медико'санітарної допомоги № 2” Оболонського району м. Києва є
правонаступником усіх прав та обов’язків реорганізованої відповідно до
пункту 1 цього рішення поліклініки № 3 Оболонського району м. Києва.

3. Оболонській 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 № 3 Оболонського

району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Центр

первинної медико'санітарної допомоги № 2” Оболонського району м. Ки'
єва на праві оперативного управління майно реорганізованої поліклініки
№ 3 Оболонського району м. Києва.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер'

жавній адміністрації):
4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства

“Центр первинної медико'санітарної допомоги № 2” Оболонського райо'
ну 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 Оболон'
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 Київської міської ради Г. Герега

Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київради 
щодо вивчення ситуації навколо об’єкта незавершеного будівництва 

на території ЗОШ № 234 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12
Рішення Київської міської ради № 151/9208 від 17 квітня 2013 року

Заслухавши та обговоривши звіт тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо об’єкта незаверше�
ного будівництва на території ЗОШ № 234 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12, відповідно до статті 26 Закону України “Про міс�
цеве самоврядування в Україні”, пунктів 16.4, 16.5 статті 16 Регламенту Київської міської ради та пункту 1 рішення Київської місь�
кої ради від 05.04.2012 № 391\7728 “Про створення тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо
об’єкта незавершеного будівництва на території ЗОШ № 234 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт тимчасової контрольної комісії Київради щодо
вивчення ситуації навколо об’єкта незавершеного будівництва на терито'
рії ЗОШ № 234 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12, створеної рішен'
ням Київради від 05.04.2012 № 391\7728, згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс'
трації) вжити організаційно'правових заходів стосовно виконання реко'
мендацій тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації
навколо об’єкта незавершеного будівництва на території ЗОШ № 234 за
адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12, визначених у звіті комісії.

3. Припинити діяльність тимчасової контрольної комісії Київради щодо
вивчення ситуації навколо об’єкта незавершеного будівництва на терито'
рії ЗОШ № 234 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12.

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

Заступник міського голови � 
секретар Київської міської ради

Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 17.04.2013 № 151/9208

Звіт тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо об’єкта 
незавершеного будівництва на території ЗОШ № 234 за адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12

Тимчасова контрольна комісія Київради щодо вивчення ситуації
навколо об’єкта незавершеного будівництва на території ЗОШ № 234 за
адресою: м. Київ, вул. Райдужна, 12 створена рішенням Київради від
05.04.2012 № 391\7728.

Основною метою комісії є вивчення стану та вирішення подальшої до'
лі об’єкта незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Райдуж'
на, 12 з метою запобігання розвитку дитячого травматизму на цьому об’'
єкті, зняття соціального напруження серед мешканців Дніпровського
району м. Києва та поліпшення криміногенної обстановки.

Комісією встановлено, що будівництво цього об’єкта було розпочато у
1992 році. В 1995 році воно було припинено у зв’язку з відсутністю фінан'
сування. Замовником будівництва виступило Управління капітального бу'
дівництва КМДА, яке було ліквідовано у 2001 році. В 2004 році Київська
міська рада прийняла рішення внести зазначений об’єкт у “План розвит'
ку міста Києва до 2020 року” та на базі незавершеного будівництва побу'
дувати фізкультурно'спортивний комплекс для середньої загальноосвіт'
ньої школи № 234. Проте з 2006 року і по сьогоднішній день всі роботи
знову призупинені. Протягом цього часу до різних органів влади надхо'
дять численні звернення мешканців Дніпровського району м. Києва, бать'
ків учнів ЗОШ № 234 стосовно захаращення території, на якій знаходить'
ся об’єкт незавершеного будівництва і де часто збираються наркозалеж'
ні особи та особи без визначеного місця проживання. На цій території по'
гіршилась криміногенна обстановка і виник ризик травмування дітей з
прилеглих житлових будинків та школярів.

Тимчасова контрольна комісія з’ясувала, що Програмою соціально'
економічного розвитку міста Києва на 2012 рік фінансування цієї недобу'
дови не передбачено. Дніпровська РДА м. Києва не порушувала активно
це питання у 2011 році, коли відбувалось формування бюджету міста Ки'
єва та Програми соціально'економічного розвитку міста Києва на 2012
рік.

Також було з’ясовано, що станом на травень 2012 року існувала необ'
хідність у відведенні земельної ділянки, на якій розташована недобудова.
Тимчасова контрольна комісія звернулась до Дніпровської РДА, КМДА, Го'
ловного управління освіти і науки виконавчого органу Київради та Управ'
ління освіти Дніпровського району м. Києва стосовно проведення робіт
щодо підготовки документів для відведення земельної ділянки, на якій
розташована ця недобудова, та розробки проектно'кошторисної доку'
ментації.

За пропозицією Управління освіти Дніпровського району м. Києва про'
понується завершити будівництво під фізкультурно'оздоровчий комплекс
та відновити шкільне футбольне поле. Проти цього призначення не запе'
речила Дніпровська РДА та повідомила тимчасову контрольну комісію, що
станом на 25.07.2012 Управлінням освіти Дніпровського району, як ба'

лансоутримувачем, підготовлено та здано в дозвільний відділ пакет доку'
ментів для отримання дозволу на розробку технічної документації про
право користування цією земельною ділянкою. Дніпровською РДА підго'
товлені відповідні пропозиції до проекту Програми економічного і соці'
ального розвитку та бюджету міста Києва на 2013 рік щодо виділення
коштів на оформлення документів на землекористування та розробку
проектно'кошторисної документації.

Враховуючи зазначене вище, тимчасова контрольна комісія дійшла та'
ких висновків та досягла конкретних результатів:

1. Комісією встановлено, що об’єкт незавершеного будівництва потре'
бує добудови і створення на його базі фізкультурно'спортивного ком'
плексу для середньої загальноосвітньої школи № 234.

У зв’язку із цим було надано доручення виконавчому органу Київради
(Київській міській державній адміністрації) розробити розпорядження про
добудову об’єкта незавершеного будівництва (з визначенням конкретно'
го функціонального призначення).

2. Комісією встановлено відсутність пакету документів для отримання
дозволу на розробку технічної документації про право користування цією
земельною ділянкою, на якій знаходиться об’єкт незавершеного будів'
ництва.

Як результат, Управлінням освіти Дніпровського району, як балансоут'
римувачем, підготовлено та здано в дозвільний відділ відповідний пакет
документів. У свою чергу, Дніпровською РДА підготовлені відповідні про'
позиції до проекту Програми економічного і соціального розвитку та бю'
джету міста Києва на 2013 рік щодо виділення коштів на оформлення до'
кументів на землекористування та розробку проектно'кошторисної доку'
ментації для цього об’єкта.

3. Комісія підготувала пропозиції до Програми економічного і соціаль'
ного розвитку міста Києва на 2013 рік щодо виділення коштів на оформ'
лення документів на землекористування та розробку проектно'кошторис'
ної документації для цього об’єкта.

4. До Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на
2013 рік включені кошти на оформлення документів на землекористуван'
ня та розробку проектно'кошторисної документації для цього об’єкта у
сумі 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень).

5. Включити на травневу сесію звіт про виконання рішень тимчасової
контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо об’єкта не'
завершеного будівництва на території ЗОШ № 234 за адресою: м. Київ,
вул. Райдужна, 12.

Заступник міського голови � 
секретар Київської міської ради

Г. Герега

Про питання діяльності Центральної районної поліклініки 
Оболонського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 128/9185 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статей 104, 105, 106, 107, 108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, пунк�

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

ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати Центральну районну поліклініку Оболонського райо'

ну м. Києва шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підпри'
ємство “Консультативно'діагностичний центр” Оболонського району 
м. Києва та віднести його до сфери управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації.

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

3. Оболонській 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 Центральної районної поліклініки

Оболонського району м. Києва.
3.3. Затвердити передавальний акт.
3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Кон'

сультативно'діагностичний центр” Оболонського району м. Києва на пра'
ві оперативного управління майно реорганізованої Центральної районної
поліклініки Оболонського району м. Києва.

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

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства
“Консультативно'діагностичний центр” Оболонського 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 Оболон'
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 Київської міської ради Г. Герега

Про створення тимчасової контрольної комісії 
Київради з питання перевірки фактів порушення 

законодавства України посадовими особами 
Департаменту економіки та інвестицій 
виконавчого органу Київради (КМДА)

Рішення Київської міської ради № 150/9207 від 17 квітня 2013 року
Відповідно до статті 48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Регламенту Київської міської ради, за�

твердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, враховуючи інформацію Генеральної Прокуратури Укра�
їни про порушення кримінального провадження проти директора Департаменту економіки та інвестицій І. Довбаня за скоєння зло�
чину, передбаченого частиною першою статті 367 Кримінального кодексу України, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Створити тимчасову контрольну комісію (далі — комісія) Київради з
питання перевірки фактів порушення законодавства України посадовими
особами Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київ'
ради (КМДА) у складі депутатів Київської міської ради.

2.Обрати персональний склад комісії: 
голова комісії — Грінюк Віктор Ростиславович,
члени комісії:
— Березенко Сергій Іванович,
— Бічук Юрій Володимирович,
— Борисенко Семен Іванович,
— Казаков Дмитро Юрійович,
— Клюс Олександр Васильович,
— Козис Олександр Миколайович,
— Ліщенко Олександр Васильович,
— Москаль Денис Денисович,
— Наумко Віктор Миколайович,
— Нікульшин Дмитро Олександрович,
— Слободян Роман Богданович,

— Стретович Юрій Тієнович,
— Шлапак Алла Василівна,
— Філіппов Володимир Вікторович.
3. Покласти на комісію завдання по контролю за перевіркою дотриман'

ня посадовими особами Департаменту економіки та інвестицій виконав'
чого органу Київради (КМДА) вимог законодавства України щодо здійс'
нення державного регулювання та нагляду в інвестиційній сфері, а також
при виконанні інвестиційних зобов’язань щодо участі у розвитку соціаль'
ної інфраструктури міста.

4. Звіт комісії про виконану роботу та пропозиції заслухати на пленар'
ному засіданні Київської міської ради не пізніше тримісячного терміну з
дня прийняття цього рішення.

5. Матеріально'технічне, інформаційне та організаційне забезпечення
роботи комісії покласти на секретаріат Київради.

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

Заступник міського голови � 
секретар Київської міської ради Г. Герега
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 29 травня 2013 року

Книжковий Монмартр
Третій Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" представив
продукцію понад 200 провідних видавництв України і світу
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У столиці триває вже тре-
тій Міжнародний фести-
валь “Книж овий Арсе-
нал”, я ий поєдн є літера-
т р і мистецтво. Любителі
нижо мають змо по-
повнити власн бібліоте
літерат рними новин ами
від понад 200 видавництв,
поб вати на презентаціях
та з стрітися з люблени-
ми письменни ами. Для
дітей працюють спеціальні
і рові майданчи и прое т
“Арсенал ідей”, а мелома-
нам влаштов ють ці аві
онцерти.

Як свідчать цьогорічні дослі�

дження (Research & Branding

Group), більше половини україн�

ців не читають книжки. Проте від�

відувачі “Книжкового Арсеналу”,

які йдуть додому з повними паке�

тами, доводять, що кияни читати

люблять.

На цьогорічному “Книжковому

Арсеналі” справді представлений

цілий арсенал видавничої продук�

ції: від подарункових книг про мис�

тецтво до словників, підручників,

художньої та дитячої літератури.

Деякі видавництва вдаються до ме�

гарозпродажів вже не нової літера�

тури: на виставці можна придбати

невеличкі альбоми відомих худож�

ників чи музеїв по 15�20 гривень, а

видавництво “Знання” продає під�

ручники за 10 гривень.

Вперше на “Книжковому Арсе�

налі” представлені “Кирилівські

читання” — культурно�мистецький

проект, присвячений 1150�ій річ�

ниці започаткування кирилівської

писемності. На виставці можна по�

бачити десятки варіантів кирилич�

них шрифтів, створених україн�

ськими митцями на основі давньої

писемності. Окремою експозицією

представлена виставка “Білі воро�

ни” — це найкрасивіші дитячі

книжки з 40 країн світу, які відби�

рає Міжнародна дитяча бібліотека

у Мюнхені. Серед 250 книжок є й

дві українські — “Ріпка” у переказі

Івана Франка (“Навчальна Кни�

га — Богдан”) і “Вісім днів із життя

Бурундука” Івана Андрусяка (“Гра�

ні�Т”). Також щодня на другому

поверсі проходять концерти в рам�

ках фестивалю нової музики.

“Хрещатик” знайшов 
цікавинки для читачів

Не обійшлося на виставці і без

новинок, які представляють різні

українські видавництва. Нове пе�

ревидання унікальних рецептів

“Солодке печиво” (“Видавництво

Старого Лева”), котре в середині

минулого століття зібрала галицька

господиня Дар’я Цвєк, у трьох роз�

ділах — “Печиво”, “Солодкі стра�

ви” та “Домашні заготівлі” — міс�

титься понад п’ятисот перевірених

часом рецептів. Видавництво

“Адеф” презентує раритетні книж�

ки для шанувальників світової літе�

ратури: “Витязь у тигровій шкурі”

Шота Руставелі грузинською та

українською (у перекладі Миколи

Бажана) мовами з ілюстраціями

Серго Кабуладзе та чотирьохтом�

ник Шолом�Алейхема, найбільш

повне видання його творів за часів

незалежної України.

Окремі стенди присвячені Києву.

Видавництво “Скай Хорс” пропо�

нує києволюбам “Были и небыли�

цы старого Киева” та “Малую эн�

циклопедию киевской старины”

Анатолія Макарова, книжки про

столичне метро та трамваї Дмитра

Єрмака, фотоальбоми. А у видав�

ництві “Варто” спеціально до фес�

тивалю підготували першу з серії

книжку Михайла Кальницького

“1890�ті. Прикмети часу” та “Спо�

гади киянина” Дмитра Малакова.

Свої книжки привезли до Києва й

російські видавництва. Серед бест�

селерів вони називають книги дат�

чанина Пітера Хега, філософські

роздуми Сьюзен Сонтаг “Про фо�

тографію”, секрети виховання

“Французькі діти не плюються

їжею” Памели Друкерман.

Окрім друкованих книжок на

свої носії відвідувачам пропонують

завантажити й електронні примір�

ники, окремі стенди мають і пред�

ставництва культури різних країн.

“Моя сфера діяльності пов’язана

з українською книжкою, тому мені

завжди радісно приходити на такі

події, бо бачу всю панораму україн�

ської книжки, в тому числі і найно�

віші видання, зустрічаюся з цікави�

ми людьми і колегами. Цей захід

має велике значення, адже показує,

що українська книжка живе, роз�

вивається, виходить на міжнарод�

ний простір і має свого читача,—

поділилася з “Хрещатиком” пра�

цівник Національного музею літе�

ратури Галина Сорока.— Купила

тут кілька книжок з історії України,

унікальні видання з українського

мистецтва, шукаю ще літературні

новинки і видання для дітей”. “В

Інтернеті зараз можна знайти що

завгодно, але завжди цікаво в одно�

му місці оглянути все,— зазначив

киянин Адріан.— Собі ми придба�

ли дитячу літературу та альбоми з

мистецтва”.

Дітлахів розважають 
мистецтвом 
та експериментами

На “Книжковому Арсеналі” пре�

зентували освітній проект для дітей

та підлітків “Арсенал ідей”. Пер�

шою темою цього нового інтерак�

тивного простору, що складається з

трьох майданчиків, стала саме кни�

га. Кожен майданчик має свою

специфіку: в мистецькій лаборато�

рії заохочують до творчості, в на�

уковій — зацікавлюють експери�

ментами та інтерактивними об’єк�

тами, а в інноваційній запрошують

до комп’ютерного класу з найсу�

часнішими технологіями. Доки ді�

ти грають, батьки можуть віднайти

їм книжки — від розвивальних по�

сібників для дітей різного віку і ка�

зок до захоплюючої фантастичної

літератури для підлітків.

“Книжковий Арсенал”
Коли: до 1 червня з 11.00 до 20.00

Де: Мистецький Арсенал, вул.

Лаврська,12

Вартість квитків: 20 грн — дорос�

лим, 10 грн — студентам, пенсіоне�

рам, дітям вхід вільний, у будні з

11.00 до 14.00 — вхід безкоштов�

ний

У "Книж овом Арсеналі" представлена вся панорама раїнсь ої ниж и: від видань про мистецтво та підр чни ів
до х дожньої й дитячої літерат ри

29.05 18.00 — 19.00, Зала 2. Лекція французького
письменника, філософа і публіциста Олів’є Монже%
на

29.05 16.00 — 17.30. Зала 3. Круглий стіл “Яка ти на
зріст? Сучукрліт між “високими” та “низькими” жанра%
ми”. Андрій Кокотюха, Лада Лузіна, Володимир Єшкі%
лєв, Андрій Бондар, Юрій Іздрик. Модератор: Юрій Во%
лодарський (видавництво “Laurus”).

29.05 18.00 — 19.00. Майстер%клас. Літературний са%
лон. Авторка — перекладачка на зйомках останнього
фільму Тарковського “Жертвопринесення” — Лейла
Александер%Гаретт. Зустріч із шанувальниками творчо%
сті Андрія Тарковського. Презентація книги “Андрій
Тарковський: збирач снів”.

30.05 18.00 — 19.00. Зала 1. Журнал “ШО” представ%
ляє: фестиваль “Київські Лаври” на Книжковому Арсе%
налі. Подіумна дискусія. “Звідки беруться письменни%
ки: самородки VS літературні школи”.

31.05 16.00 — 17.00. Зала 1. Барбара Космовська.
Майстер%клас “Як написати молодіжний бестселер”

31.05 19.00 — 20.00. Зала 2. Десять років поколін%
ню двотисячників. Що змінилося? Виступають: автор
першої задокументованої згадки про двотисячників
Іван Андрусяк, а також — Катерина Бабкіна, Світлана
Богдан, Богдан%Олег Горобчук, Ярослав Гадзін%
ський, Артем Захарченко, Олена Захарченко, Павло
Коробчук, Олег Коцарєв, Дмитро Лазуткін, Анна Ма%
лігон, Олеся Мамчич, Олег Романенко, Юлія Стахів%
ська, Ілля Стронговський, Галина Ткачук, Ірина Ці%
лик, Вікторія Черняхівська, Олег Шинкаренко.

1.06 16.00 — 17.00. Стенд Meridian Czernowitz. Діалог
з Адою Роговцевою.

Музична програма:
29.05 20.00 New Era Orchestra (Україна)
30.05 20.00 Ансамбль ConstantY (Львів, Україна)
31.05 20.00 Луїджі Гаджеро (Італія), цимбали
1.06 20.00 Святослав Луньов (Україна) світова

прем’єра “Погано темперовані пісні”, моноопера на
вірші Льюіса Керрола. Виконує Національний симфо%
нічний оркестр.

Найцікавіші події “Книжкового Арсеналу” на тижні
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Управління охорони льт рної спадщини ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної

адміністрації) проводить он рс на заміщення ва антних
посад державних сл жбовців:

1) оловний б х алтер — освіта вища в ал зі е ономі и та фінансів, стаж
роботи на державній сл жбі за фахом, на ерівних посадах п'ять ро ів;

2) начальни відділ інспе ції державно о онтролю об'є тів льт рної
спадщини та археоло ічно о на ляд — освіта вища, валіфі ація "істори ",
"архіте тор", "б дівельни ", стаж роботи за фахом в державній сл жбі не нижче
посади оловно о спеціаліста чи в інших сферах правління не менше 3 ро ів;

3) оловний спеціаліст відділ інспе ції державно о онтролю об'є тів
льт рної спадщини та археоло ічно о на ляд — вища освіта, валіфі ація

"істори ", "археоло ", "архіте тор", стаж роботи за фахом в державній сл жбі на
посаді провідно о спеціаліста не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших
сферах правління не менше 3 ро ів;

знання ПК, висо е поч ття обов'яз , дисциплінованість, відповідність нормам
Ети и поведін и державно о сл жбовця.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: м. Київ, в л. Спась а,12, . 301.

Довід и за тел. 545-61-04.

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ БУДИНКІВ

ПО ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 19 ТА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 16

( олишні б дин и ЖУ "Південне" ДП "Е ос")

На ви онання Постанови Кабінет Міністрів У раїни від 01.06.2011 р. № 869
"Про забезпечення єдино о підход до форм вання тарифів на житлово-
ом нальні посл и" Ком нальним Підприємством по триманню житлово о
осподарства Печерсь о о район м. Києва "Печерсь а брама" проведено
перерах но тариф на посл и з тримання б дин ів та приб дин ової території.

Інформація про розмір тариф та йо о стр т р , а та ож періодичність та
стро и надання посл , затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 09.03.2011р. № 307 "Про впоряд вання надання посл з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій", розміщено на
інформаційних дош ах б дин ів.

За важення та пропозиції стосовно тариф на тримання б дин та
приб дин ової території приймаються в письмовом ви ляді за адресою: б льв.
Марії Приймачен о, 3, аб. № 4 на протязі 14 алендарних днів з дня розміщення
о олошення.

Довід и за тел. 286-55-81.

Адміністрація КП "Печерсь а брама"

Шановний Козиню Юрій Оле сандрович, б де проведено станов и меж
земельної ділян и, я а знаходиться по в л. Л ансь а, 8 Солом'янсь о о район
м. Києва. Термін назначено о дня 05.06.2013 р., о 13.00. Просимо з'явитися з
по одженням меж.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло за адресою: в л. Бажана,

5-Б, в. 78 на ім'я Селезньової З.І. та Гонтарен о М.М., вважати недійсним.

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 приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація).

О олошення Орендодавця — Інстит т фізіоло ії ім. О.О. Бо омольця НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м. Київ, в л. Бо омольця,
4, імн. № 125. Детальна інформація за тел.: 256-25-58; 256-24-09. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Юридична адре-
са балансо три-
м вача, телефон

Повна хара теристи а та місце-
знаходження об'є та оренди

Реєстр. №
нер хом.
майна

За альна
площа,
в.м

Вартість май-
на за нез.
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Цільове ви ористання об'є та
оренди

Інші мови

1
01024, м. Київ,

в л. Бо омольця, 4

Кімнати № 114 на 1-ом поверсі ад-
міністративно-лабораторно о орп -

с (АЛК)
10301 31,19 202810,00 До 31.12.2015

розміщення с б'є тів осподарю-
вання, що здійснюють діяльність

сфері права
Відш од -
вання вар-
тості о оло-
шення в ЗМІ2 /---/

Кімнати № 1-3 та оридор на 2-ом
поверсі лабораторно о орп с (ЛК)

10301 37,5 233630,00 До 31.12.2015
розміщення приватно о за лад

охорони здоров'я

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

№
з/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місце-
знаход-
ження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

Приміт и

1.

Ком нальне підприємство "Кер ю-
ча дире ція Дніпровсь о о район

м. Києва" (02002, м. Київ,
в л. Челябінсь а, 9-Г, т. 559-95-34)

Напів-
підвал

в л. Ба-
жова, 5 74,50

Розміщення с б'є та ос-
подарювання, що здійснює
поб тове обсл ов вання

населення

2 ро и
364 дні 1366,67

Необхідно забез-
печити проведення
бла о строю при-
ле лої території

2.

Ком нальне підприємство "Кер ю-
ча дире ція Дніпровсь о о район

м. Києва" (02002, м. Київ,
в л. Челябінсь а, 9-Г, т. 559-95-34)

Підвал
в л. По-
п дрен-
а, 28

78,10

Розміщення ромадсь ої
ор анізації на площі, що не
ви ористов ється для про-
вадження підприємниць ої

діяльності

2 ро и
364 дні

50,00 в. м —
1 рн на рі
38,10 в.м —

621,67

Необхідно забез-
печити проведення
бла о строю при-
ле лої території

К Л П Ф Р А

К О Л О М Б І Н А С Т Б

О Л О В О А С О В А

Л О Р Й Б Я З Ь А Р

У Н Д Е Р В У Д О П Р А

М Р А Д Ж А М Л И Н

Б Е Р Е И Г О Н

П А Б Х Р Е Щ А Т И К

Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

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

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

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

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

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
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Спортивні новини

Фотофакт

Пляжний футбол. Українці їдуть на другий
відбірковий етап до Італії
У неділю 26 травня сотні лядачів на иївсь ій “Гідропар Арені” ста-

ли свід ами двох за лючних матчів т рнір . Спочат на столичний пі-
со вийшли поля и і франц зи. Матч видався досить напр женим і в
основний час завершився внічию — 4:4. У додат овий час вболіваль-
ни и олів не побачили, і все вирішила серія пенальті. В ній більш
вл чними б ли поля и, я і здоб ли третю перемо на иївсь ом ета-
пі. За р ченим сюжетом порад вав лядачів і др ий матч неділі. Збір-
на У раїни з стрічалася з чинними чемпіонами Європи швейцарцями.
Почато поєдин б в за співвітчизни ами: вже на 3-й хвилині ри І ор
Борс точним даром від рив рах но . А до середини з стрічі, завдя-
и вдалій рі Оле а Зборівсь о о, раїнці б ли поперед 3:0. Але чем-
піони Європи провели просто при оломш ючий відрізо час і спро-
мо лися віді ратися. Одна останнє слово б ло все ж за нашими ф т-
болістами, й ероєм матч став Роман Пачев, дальній дар я о о при-
ніс перемо У раїні — 4:3! Та им чином, національна оманда з пляж-
но о ф тбол посіла др е місце на домашньом відбір овом етапі до
Чемпіонат Європи, а ви рали перший ра нд поля и. Через два тижні
вітчизняні спортсмени поїд ть на др ий відбір овий етап — йо о
прийме Італія. Нашими с перни ами б д ть італійці, олландці та р -
м ни

Спортивне життя. Столичні працівники вдало
"відстрілялися" на спартакіаді 
У тирі на стадіоні “Схід” відб вся т рнір з льової стрільби за про-
рамою Київсь ої місь ої спарта іади “Здоровий иянин”. Всьо о
зма аннях взяли часть 11 оманд: Апарат ради Київсь ої місь ої
профспіл и працівни ів охорони здоров’я; ПАТ “Київхліб”; ПАТ “Київ-
аз”; НТКУ; вперше зма аннях з льової стрільби б ла представле-
на оманда Департамент житлово- ом нальної інфрастр т ри
(КМДА); ППО КП “Фармація”; ДУ “НПМЦДКК МОЗ У раїни”; Київсь а
місь а лінічна лі арня № 6; Збірна оманда омпанії “Юніфарм”; “Ки-
ївмедавтотранс”; “ВРТП “У р азенер осервіс”. Після реєстрації всіх
часни ів оловний с ддя зма ань розповів про правила та техні
безпе и поводження з винтів ами. Кожний часни мав право на 13
пострілів, з я их визначалося 10 найвл чніших. Зма ання проходили
др жній, але напр женій боротьбі. В особистом залі серед чолові-
ів третє місце посів Оле сандр Тарасю з оманди “Апарат ради и-
ївсь ої місь ої профспіл и працівни ів охорони здоров’я”. Др е міс-
це — в Степана Сьом и (“Київхліб”). Переможцем став Віталій Коваль
(“Апарат ради иївсь ої місь ої профспіл и працівни ів охорони здо-
ров’я”). В особистом залі серед жіно третє місце посіла Юлія Оля-
ніна (“Апарат ради Київсь ої місь ої профспіл и працівни ів охорони
здоров’я”). Др е місце — Людмили Гребещ (“Київ аз”). Перемо-

здоб ла Валентина Білановсь а (“Київхліб”). У омандном залі
перемо ла оманда “Апарат ради Київсь ої місь ої профспіл и праців-
ни ів охорони здоров’я” с ладі Віталія Коваля, Оле сандра Тарасю-
а та Юлії Оляніної

Температура +13°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 73 %

Температура +18°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +14°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 80 %

Прогноз погоди на 29 травня 2013 року
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День сповнений непро нозованими сит аціями, нічо о не план йте, а
віддайтеся плин долі. Її мета — знеш одити все, що морально застарі-
ло, й налашт вати вас на про ресивний вито розвит . Від ладіть з чис-
тою совістю мар дні справи й займіться тим, до чо о лежить д ша. Са-
ме сьо одні — на диво! — с дилося від рити в людях ба ато ці аво о,
привабливо о, незвідано о та реставр вати захололі стос н и, на я их
поставили байд ж рап .

ОВНИ, менше романтичних пристрастей, с иньте ті п та і поєд-
найте під свої прапори людей, спільних д хом та за інтересами,
разом ви — нездоланна сила! Проявляйте братерсь любов до
оточення, знайомтеся з ці авими особами, сюрпризом стане не-
сподівана з стріч чи нове знайомство, що позитивно вплине на ва-
ш подальш долю.
У ТЕЛЬЦІВ ризовий день, атмосфера на нітається з надзв о-

вою швид істю, тримайтеся й не дайте себе зламати непро нозо-
ваним обставинам! На роботі є ч дова на ода продемонстр вати
фахов омпетентність, творч ори інальність і заре оменд вати
себе перед ерівництвом, що добре позначиться на матеріальній
сфері. Я що зарплата не влаштов є, натя ніть, що ви засл ов єте
на більше.
БЛИЗНЯТА мають по азати взірець інтелі ентності й та товно-

сті. Нині ви володієте олосальною силою волі, маєте пот жний
вплив на оточення, ваші таланти фонтан ють. Тіль и не строчіть я
з лемета ці авими історіями, ви, безс мнівно, ходяча енци лопе-
дія, одна нині люди бо отворитим ть за вміння сл хати, цін вати
їхні по ляди та висловлювання, проявляти шанобливе ставлення
до їхньої персони.
РАКИ, нічо о не бійтеся, ризи — ваш др , сміливо пірнайте в

е стремальн р оверть і... ви раєте! Всі дерзновенні вибри и під-
ть на ористь. Тіль и не сваріться з бла овірними за роші, адже
вас спільний бізнес і один на двох аманець, тож мітливо оспода-
рюйте, тоді б де сенс, і в лад сімейн азн збільшиться. Я що
намітили придбати омріян річ — можна діставати занач !
ЛЕВИ, дов ола вас пот жне енер ополе, не розля айте п блі ,

я а поважає ваш сил і пра не спертися на сильне плече та йти
самовіддано поряд, реаліз ючи свої зад ми. Посприяйте слаб им,
проявивши бла ородство, тоді про раєте! На сердечном небо-
схилі сяє сонце щастя, вас охають, платіть взаємністю, наповнюй-
те себе любовною бла одаттю, бо ця манна небесна ось-ось с ін-
читься...
ДІВИ, на професійних теренах вам надзвичайно фортить, є

шанс зійти на ар’єрний олімп, одна не розбазарюйте доро оцін-
ні сили, а ви он йте лише те, за що засл жено і вчасно платять.
Я що за р тили сл жбовий роман — насолодж йтеся, але це не
повинно виходити за моральні рам и, завдаючи травм близь им.
ТЕРЕЗИ, розважайтеся, любіться та наповнюйте серце наснаж-

ливими враженнями, сприймаючи життя я театралізоване дій-
ство, де вас достатньо талант б ти а тором, режисером, про-
дюсером. На свій сма .
СКОРПІОНИ, я що зам чила робота — мерщій під сімейне шат-

ро, там знайдете втіх і розрад . Бла ородні домочадці блис че
посприяють вашом преображенню, натомість і ви не залишайте-
ся в бор , вам фантастично поталанило з рідними, любіть і ша-
н йте їх, живіть в др жбі та зла оді!
СТРІЛЬЦІ, вас змінить на раще оточення, ни айте не ативних

осіб, а тя ніться серцем до людей висо ої д ховної льт ри. Од-
ночасно “ ачайте” інтеле т альні м с ли — нині в рай потрібна
заряд а для міз ів. Дов ола чимало ці авої інформації, тож процес
на опичення знань пройде д же прод тивно.
КОЗЕРОГИ, не зазіхайте на ч жі рес рси (моральні, матеріаль-

ні), бо отримаєте ярли паразита, дисбаланс “я тобі — ти мені” не-
прип стимий, на опич йте власні апітали і діліться ними з інши-
ми.
ВОДОЛІЇ презент ють себе спільноті я владн неординарн

особистість з а ресивним “шармом”... Я що оберете мішень для
биття, майте на вазі, що ероєм не станете, а отримаєте ідн від-
січ. Вчіться омпроміс , адже насправді воюєте зі своїм Е о.
РИБИ, день армічний, поб дьте на самоті, займіться приємним

творчим заняттям, помрійте — вас день психоло ічної рела сації,
і я що хтось звин ватить в ледачості, і нор ванні обов’яз ів, не
приймайте це близь о до серця. В рідних стінах під рилом домо-
чадців поч ватиметеся найзатишніше

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
Н А  2 9  Т Р А В Н Я

ранок день вечір

Чемпіонський манеж 
за 2 мільйони доларів
Легендарна легкоатлетична споруда відновила свою роботу після
реконструкції
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Столиця знов має привід
для ордості — завершили-
ся роботи з ре онстр ції
ле оатлетично о манеж
Київсь ої місь ої ш оли ви-
щої спортивної майстерно-
сті, що на просп. Павла Ти-
чини, 18. На церемонію
від риття оновлено о за-
лад завітали олова
КМДА Оле сандр Попов,
се ретар Київради Галина
Гере а, президент НОК
У раїни Сер ій Б б а, пре-
зидент Федерації ле ої ат-
лети и м. Києва Ві тор Гри-
ню , а та ож спортсмени,
ромадсь і діячі, майб тні
олімпійсь і чемпіони та чи-
мало меш анців столиці.

Нарешті подія, на яку чекало не

одне покоління видатних спортсме�

нів, відбулася: столичний легкоат�

летичний манеж знову “при спра�

вах”. Арена, яка виховала цілу низку

чемпіонів, довгий час слугувала чим

завгодно, але тільки не за призна�

ченням. Не дивно, що за 15 років

манеж перетворився майже на пуст�

ку. Однак столична влада спробува�

ла взяти справу в свої руки і повер�

нути арені колишню славу.

“На відкриття легкоатлетичного

манежу дуже довгий час чекали не

лише професійні спортсмени, а й

багато киян, і приємно, що напере�

додні Дня Києва мрія стала реаль�

ністю. Сьогоднішнє відкриття стало

можливим завдяки плідній співпра�

ці Київміськадміністрації з депута�

тами Київради, Федерацією легкої

атлетики столиці, громадськими ор�

ганізаціями та фізкультурно�спор�

тивними товариствами, які доклада�

ють чималих зусиль, щоб пропагува�

ти здоровий спосіб життя та вихову�

вати спортсменів високого класу.

Столична влада і в подальшому буде

спрямовувати свої зусилля на розбу�

дову сучасної спортивної інфра�

структури міста”,— зазначив голова

КМДА Олександр Попов.

У рамках урочистостей централь�

ною ареною легкоатлетичного мане�

жу пройшли урочистою ходою

команди представників спортивних

шкіл столиці. Колону очолив чемпі�

он Олімпійських ігор у Москві в ес�

тафеті 4х400 Віктор Бураков. Також

священнослужителі Української пра�

вославної церкви здійснили обряд

освячення закладу. Завершили свят�

кове дійство показові виступи з ху�

дожньої гімнастики та спортивної

акробатики.

“Такі події, як сьогоднішня, я

сприймаю не просто як офіційний

захід, для мене це справжнє свято.

Саме у цій залі я здобула перший

розряд з легкої атлетики. Як співза�

сновник спортивного клубу, що ви�

ховав не одного олімпійського чем�

піона, я добре знаю про всі трудно�

щі, з якими доводиться стикатися

українським спортсменам. Це і брак

тренувальних майданчиків, і недо�

статнє фінансування, і відсутність

належного медичного обслуговуван�

ня. Але, дякувати Богу, в нашій кра�

їні є люди, які не просто вболівають

за спорт, а живуть ним. Саме завдяки

таким ентузіастам сьогодні відкрив�

ся легкоатлетичний манеж, який не

функціонував 15 років. А щоб бути

впевненими, що цей спортивний

комплекс залишиться і для майбут�

ніх поколінь киян, на пленарному

засіданні Київради ми підтримали

рішення про надання земельної ді�

лянки під манежем”,— сказала сек�

ретар Київради Галина Герега.

Щодо вартості реконструкції, то,

зі слів заступника голови КМДА

Віктора Коржа, кошторис робіт

складає приблизно 16 млн грн. Од�

нак ця цифра не остаточна, адже

вже влітку розпочнуться роботи з

розширення манежу — встановлен�

ня глядацьких трибун та тренуваль�

но�розминочного комплексу, аби

згодом Київ зміг приймати міжна�

родні змагання з легкої атлетики

Цей день в історії 29 травня

1900 — омпанія «Отіс» заре-
єстр вала тор ов мар «Ес а-
латор»
1910 – відб лося зма ання в

швид ості між аеропланом і поїз-
дом. Першим відстань між Олба-
ні і Нью-Йор ом подолав літаль-
ний апарат
1916 – засновано Черні ів-

сь ий державний педа о ічний
інстит т
1950– Л занівціОдесь ої облас-

ті на березі Чорно о моря від рився
піонерсь ий табір санаторно о тип
"У раїнсь ий Арте "
1964 – Києві від рито най-

більший СРСР ботанічний сад
1965 – Києві від рито Палац

піонерів та ш олярів
1988 – Лондоні з на оди

1000-річчя Хрещення Р сі ошта-
ми раїнсь ої діаспори від рито
пам’ятни св. Володимир
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У Департаменті освіти і на и, молоді та спорт інформ ють, що в
рам ах ре онстр ції здійснено ремонт фасад б дівлі, адміністра-
тивних приміщень та приміщень за ально о орист вання ( ардеро-
б , хол , санв злів, сходів). Та ож оновлено системи водопостачан-
ня, опалення, вентиляції, ондиціювання, освітлення з приведенням
норм освітленості до відповідних вимо спортивних зма ань. Вста-
новлено висо оя існе синтетичне по риття для ле ої атлети и (сер-
тифі оване ІААФ), а саме: 4 доріж и олом, віражі, 8 прямих доріжо
довжиною 60 м, ями для стриб ів довжин , висот , се тор для
штовхання ядра.
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"Анна і Єва" у фотографіях
У столичному Арт�центрі Павла

Гудімова "Я�Галерея" відкрилася

фотовиставка канадійсько�росій�

ської художниці українського по�

ходження Вікторії Сорочинські. В

проекті "Анна і Єва" за допомогою

психологічних і наповнених мета�

форою постановочних сюжетів ві�

дображені реальні стосунки між ма�

тір'ю і дочкою. Сьогодні Вікторія

продовжує свою копітку працю

спостерігача та інтерпретатора, фо�

тографуючи, як дорослішає Єва та

як складаються її стосунки з ма�

мою. Центральні теми роботи � це

дитинство та пов'язані з ним фанта�

зії, страхи й "навчання" материнс�

тва. Ідею фотопроекту Вікторія реа�

лізовує з 2005 року, тоді її героїням

було 23 і 3 роки. Після дворічного

турне по всьому світові результати

роботи мисткині нарешті мають

змогу побачити кияни й гості сто�

лиці. Виставка відкрита до 9 червня

щодня, крім неділі, з 10.00 до 19.00

за адресою: вул. Хорива, 49�б. Вхід

вільний. 
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