
Столичний Майдан стане
дитячим Монмартром
На центральній площі Києва малюватимуть діти з особливими потребами

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Майдан Незалежності пере-
твориться сьо одні на х дож-
ню алерею, але свої творчі
надбання демонстр ватим ть
не професійні х дожни и, а
особливі діти. Т т відб деться
на ородження та вистав а ро-
біт переможців четверто о
Все раїнсь о о он рс ма-
люн а серед дітей з діабетом.
Та це лише частина із тих за-
ходів, я і реаліз ються в сто-
лиці для розвит творчих
здібностей майб тньо о по о-
ління. На адаємо, 2013 рі
про олошений в нашій раїні
Ро ом дитячої творчості.

Особлива творчість

За свої старання й чудові малюнки

дванадцять переможців, обраних чле�

нами журі, та один — за результатами

онлайн голосування (приз глядацьких

симпатій), отримають сьогодні путівки

на відпочинок і оздоровлення в одному

з найкращих профільних санаторіїв для

дітей з діабетом “Березовий гай”, що у

Миргороді. Обирали переможців в

шести номінаціях: “Моя сім’я”, “Мої

друзі”, “Моє майбутнє”, “Мій край”,

“Мої фантазії” та “Брати наші менші”.

Відзначимо, вже четвертий рік поспіль

діти з цукровим діабетом мають змогу

реалізовувати свої творчі здібності на

спеціальному конкурсі, який прово�

дить фармацевтична компанія “Сано�

фі�Авентіс Україна” під егідою Асоці�

ації дитячих ендокринологів України.

Адже для них це не тільки шанс стати

переможцями, а й розвинути в собі та�

лант, проявити здібності, насолодитися

спілкуванням з друзями і завести нові

знайомства.

Щороку на цей конкурс надходить

понад 600 малюнків з різних куточків

України, за весь час його проведення

свої творчі доробки надіслали понад 2

тис. обдарованих діток.

Після завершення урочистої церемо�

нії нагородження на дітей та усіх бажа�

ючих чекає приємний сюрприз — ху�

дожній майстер�клас від найпопуляр�

нішого в Україні ілюстратора дитячої

літератури Костя Лавра, який відомий

не лише оформленням книг видавниц�

тва “А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА”, а й

співпрацею з дитячими видавництвами

в США, Швейцарії, Франції та інших

країнах. Діти зможуть спільно попра�

цювати та втілити свою фантазію.

“Для мене є великою приємністю

провести художній майстер�клас та по�

знайомитися з учасниками Конкурсу

малюнка серед дітей з діабетом, серед

яких багато справді талановитих авто�

рів,— відзначає художник�ілюстратор

Кость Лавро.— Для дітей дуже важли�

во, щоб їхні здібності помічали і допо�

магали їх розвивати. Заохочення до

творчості необхідне не лише тим, хто

прагне стати художником у майбутньо�

му, а й для всіх дітей, які через малюнок

розкривають свій внутрішній світ”.

Протягом дня на майдані Незалеж�

ності триватиме виставка всіх малюн�

ків, надісланих на конкурс.

Окрім цього, бажаючих запрошують

відвідати виставку картин і малюнків

молоді з особливими потребами “Твор�

чість без обмежень”, яка розгорнеться

під відкритим небом у Маріїнському

парку.

Для творчості немає меж

У столиці реалізують низку заходів для

виявлення та розвитку творчих здібнос�

тей з раннього дитинства, й цьому

сприяє розгалужена система закладів до�

шкільної освіти. За даними Департамен�

ту освіти і науки, в місті функціонує по�

над 600 таких закладів, у яких виховую�

ться й всебічно розвиваються понад 100

тис. дітей. Кожен заклад має певну спе�

ціалізацію та різні гуртки — це хореогра�

фія, музика, образотворче мистецтво, ре�

месла, театралізована діяльність тощо, де

діти можуть себе проявити та знайти за�

хоплення до душі.

Щорічно обдаровані діти мають змогу

представити свої творчі надбання на

конкурси та виставки. Зокрема на місь�

кому конкурсі�огляді художньої самоді�

яльності “Зорепад надій”, загальномісь�

кому конкурсі для київських школярів

“Добрі історії”, різноманітних конкурсах

читців поезії й багатьох інших.

У цьому питанні значну увагу приділя�

ють і розвитку здібностей у дітей з фізич�

ними обмеженнями. Місто комплексно

підходить до реабілітації й соціалізації

таких діток. Для цього в кожному районі

столиці створені спеціальні центри, які

ними й займаються. Як розповідає “Хре�

щатику” директор Київського міського

центру соціальних служб для сім’ї, дітей

та молоді Валерій Танцюра, для дітей з

різними обмеженнями у Києві спеціаль�

но організовують творчі групи й прово�

дять масові заходи. “Це фестиваль талан�

тів для малечі з обмеженими фізичними

можливостями “Повір у себе”, фести�

валь “Ловись, рибка!” для дітей на інва�

лідних візках тощо. Ці діти беруть участь

й у різних заходах мистецького спряму�

вання, які проходять в районах, та інтер�

нет�конкурсах”,— відзначає Валерій

Танцюра.

Тож усі юні обдарування можуть без

проблем долучитися до будь�якого кон�

курсу й показати, на що вони здатні. Во�

ни насправді дуже талановиті — серед

них є такі, хто вже понад вісім разів брав

участь у тому чи іншому фестивалі, але в

різних номінаціях, і вони можуть з гід�

ністю виступати в національних шоу

Щорічно обдаровані діти мають змо представити свої творчі надбання на он рси та вистав и

Лебедине щастя 

Ба атодітн родин Лебедєвих привітали зі святом
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Захист дітей — у сяйві 
талантів
У с бот 1 червня на майдані Незалежності

влашт ють свято для обдарованих дітей. До Між-
народно о дня захист дітей т т відб деться VI
бла одійний дитячий прое т “Світ талантів — цвіт
нації”, я ий же вшосте за підтрим и КМДА ор ані-
зов є та проводить Міжнародна ромадсь а ор а-
нізація “Жін а ІІІ тисячоліття”. Я повідомили “Хре-
щати ” ор анізатори свята, йо о оловною метою
є розвито творчо о потенціал дітей та юнацтва
різних соціальних ате орій, виховання юних
раїнців відповідально о ставлення до майб т-

ньо о бать івства та пропа анда серед молоді сі-
мейних цінностей.
Серед різноманітних а цій цьо о дня на цен-

тральній площі столиці працюватиме “Містеч о
майстрів” за часті талановитих дітей з сіх райо-
нів міста; “Ярмаро ч дес”, де малечі запропон -
ють а тивні і ри, анімацію та розі раші; вист пи
най ращих творчих оле тивів У раїни тощо. Та-
ож відб деться встановлення дитячо о ре орд
У раїни та яс раве шо раси “Міс та Містер Київ-
open”. Завершиться свят ове дійство ала- он-
цертом, на я ом вист патим ть юні таланти та ві-
домі ви онавці

До киян їде Сикстинська капела
У Національном м зеї мистецтв ім. Бо дана та

Варвари Ханен ів розпочалася вистав а “Європей-
сь ий вимір. Три шедеври ласично о мистецтва з
м зеїв Італії”. Я повідомили “Хрещати ” ор аніза-
тори, насолодж ватися ні альними е спонатами
ості та меш анці столиці змож ть до 5 липня.
На е спозиції представлено шедевр пізньо о Від-

родження “Венера та Адоніс” Тіциана Вечелліо, вів-
тарна артина “Іс с Христос” провідно о майстра
італійсь о о баро о Гвідо Рені та величний обелен
“Дивний вилов риби”, створений на основі омпо-
зиції Рафаеля Санті. Шедевр Тіциана надано Націо-
нальною алереєю старовинно о мистецтва “па-
лаццо Барберіні” (Рим), а твір Гвідо Рені та обе-
лен — М зеєм-с арбницею Санта Каса ді Лорето,
розташованом в одном з найважливіших центрів
християнсь о о паломництва, за важив Надзви-
чайний та Повноважний Посол Італії в У раїні Фаб-
ріціо Романо. “Шедеври та их вели их майстрів, я
Тіциан і Гвідо Рені та славетний обелен “Дивний
вилов риби”, ви отовлений за артоном Рафаеля
для Си стинсь ої апели, е спон ються в Києві та
в У раїні вперше”,— зазначив посол Італії. Він та-
ож щиро подя вав олові Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації Оле сандр Попов , без осо-
бисто о сприяння я о о реалізація цієї ні альної
льт рної події б ла б неможливою

Кубок Гагаріна “відвідав” 
Хрещатик!
Вихованець иївсь ої хо ейної ш оли “Со іл”

Костянтин Касянч нинішньо о сезон с ладі
мос овсь о о “Динамо” став володарем оловно о
приз Континентальної хо ейної лі и — К б а Га а-
ріна. Він став першим раїнсь им хо еїстом, я ий
отримав найпрестижніший хо ейний трофей сієї
Європи.
З цієї на оди Колонній залі КМДА відб лася
рочиста з стріч з видатним спортсменом. На
власні очі побачити мира та зробити пам’ятне
фото прийшли і юні хо еїсти — вихованці спортив-
них ш іл столиці. “Уперше в історії раїнсь о о
хо ею иянин, вихованець спеціалізованої дитячо-
юнаць ої ш оли олімпійсь о о резерв “Со іл”, ви-
боров одн з найпрестижніших хо ейних на о-
род — К бо Га аріна. Завдя и Костянтинові ми
сьо одні можемо б ти впевнені в том , що иїв-
сь ий та раїнсь ий хо ей має майб тнє. Адже
саме ерої спорт прославляють раїн та є ідним
при ладом для по оління, що підростає”,— на о-
лосив Ві тор Корж. Крім то о, протя ом двох один
К бо Га аріна б ло встановлено на майданчи
біля Київсь ої місь ої державної адміністрації, і о-
жен охочий мав можливість особисто побачити
трофей
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Широкомасштабні заходи з розвитку дитячої творчості реалізуються по всій країні
на виконання ініціативи Президента України Віктора Януковича. Зокрема оптимізуєть+
ся та розширюється мережа освітніх закладів. Нині у сфері управління Міністерства ос+
віти і науки працюють понад 2 тис. державних і позашкільних навчальних закладів та
близько півтори тисячі спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, в яких на+
вчається майже 308 тис. учнів. Діти все більше займаються в різноманітних гуртках.
Так, порівняно з минулим роком майже на 90 тис. осіб збільшилась кількість дітей, які
відвідують позашкільні заклади освіти. В системі освіти України працює 85,5 тис. гурт+
ків і творчих об’єднань художньо+естетичного, науково+технічного, фізкультурно+
спортивного та інших спрямувань. Загалом українські діти розвиваються духовно, ін+
телектуально, фізично, отже — дозвілля проводять змістовно.
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Новини
Дніпру прочистять труби
ПАТ "АК "Київводо анал" ре онстр ює дю ерні переходи через Дніп-

ро. Відповідне розпорядження з метою підвищення надійності роботи
аналізаційних тр бопроводів підписав олова Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації Оле сандр Попов. А ціонерне товариство я за-
мовни має визначити енеральн прое тн та енеральн підрядн
ор анізації, розробити прое тно- ошторисн до ментацію та затвер-
дити її в становленом поряд . Фінанс вання здійснюватиметься від-
повідно до по азни ів Про рами е ономічно о і соціально о розвит
Києва на 2013 рі . Разом із тим, Департамент житлово- ом нальної ін-
фрастр т ри подасть пропозиції щодо в лючення цьо о об’є та до
про рами на 2014-й і наст пні ро и

Звірі — безкоштовно
Київсь ий зоопар запрош є иян та остей столиці разом відсвят -

вати Міжнародний день захист дітей, я ий відзначають 1 червня. Вхід
для юних иян ві ом до 16 ро ів б де без оштовним. О рім різних тва-
рин, перший літній день на дітей че атиме ці ава та захоплююча роз-
важальна про рама: аніматори, майстер- ласи, ві торини, призи то-
що. Крім то о, спільно з Київсь ою сл жбою порят н (КАРС) на тери-
торії столично о зоопар б де створений "Мот з овий пар ". Діти
змож ть порин ти в ці ав подорож всією територією зоопар . Їхній
непростий шлях проля атиме звивистими стеж ами та через зелені
віт чі алявини. І лише ви онавши всі завдання, найсміливіші та м ж-
ні отримають на ороди і пам’ятні призи

Цифра дня

3 854 200 
гривень; на таку суму було в середньому реалізовано послуг киянам
одним підприємством сфери послуг у столиці за січень–березень
2013 року 
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Вночі маршрути міняються
У зв’яз з ремонтом трамвайних олій на в л. Глибочиць ій р х

трамваїв, що рс ють за маршр том № 14 "Контра това площа — Ав-
то енний завод" та № 18 "Контра това площа — в лиця Старово заль-
на", за ривається нічний час. Про це повідомили в ом нальном під-
приємстві "Київпастранс". Та , обмеження діятим ть з 23:00 до 6:00
робочі дні в період з 28 травня до 7 червня 2013 ро

Ярмарки вихідного дня
Я повідомили "Хрещати " в Управлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 31 травня та 1 червня в столиці відб д ться традиційні сільсь о-
осподарсь і ярмар и. Зо рема в п'ятницю тор ватим ть в Голосіїв-
сь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на
в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15;
в Печерсь ом — на розі в лиць Л. Первомайсь о о та І. Мечні ова,
Тверсь ом т пи , 6/8, пров. Вино радном ; в Подільсь ом — на
просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8; в Соло-
м’янсь ом — на в л. Освіти (в межах в л. В зівсь ої та Ма сима Кри-
воноса); в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій,
1, в л. В. Пі а, в л. І. Я іра, 19, в л. Олеся Гончара, на розі в л. Щ сє-
ва та Тираспольсь ої. У с бот ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом
районі на в л. Б рмістен а (в межах в л. Василь івсь ої та Ломоносо-
ва); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л.
М. Цвєтаєвої (в межах просп. В. Мая овсь о о та в л. За ревсь о о);
в Дніпровсь ом — на б льв. Давидова, 2-6; в Оболонсь ом — на
просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. Задніпровсь о-
о (в межах б льв. Лесі У раїн и та в л. Щорса); в Подільсь ом — на
просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о о пар ); в Святошинсь ом —
на в л. Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній (в межах
в л. Уриць о о та Бо данівсь ої); в Шевчен івсь ом — на в л. Под-
войсь о о, 2-12

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у столиці відбувся благодійний

бал�показ авторських колекцій одягу "Квітучий світ дитинства".

Як повідомили "Хрещатику" організатори заходу, це свято влаштували на

підтримку дітей, які перебувають на лікуванні в Національному інституті

раку НАМН України. Під час балу своїм одноліткам юні артисти з Київ�

ської, Кіровоградської, Миколаївської та Полтавської областей демонстру�

вали власні таланти: вокальні номери, хореографічні постановки, театралі�

зовані покази колекцій одягу. Завітав на дитяче свято і заступник голови

КМДА Віктор Корж. Він подякував усім благодійникам, які відгукнулись на

заклик ініціаторів свята, а також привітав дітей. Організаторами заходу ви�

ступили президент фестивалю "Здоров’я. Стиль. Мода" Марина Кінах за

підтримки Українського союзу промисловців і підприємців, міжнародний

благодійний фонд "Набат", дитяча студія "Стиль і мода", навчально�коорди�

наційний центр "Акорд"

Інф. "Хрещатика

Лебедине щастя 
Багатодітну родину Лебедєвих привітали зі святом власною оселею
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Тіль и в повноцінній сім’ї
дитина може отримати
всю необхідн їй любов та
т рбот і вирости цілісною
особистістю — в цьом пе-
ре онані фахівці і держав-
но о, і місь о о рівня. Са-
ме том в У раїні все а -
тивніше розвивають сімей-
ні форми виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавле-
них бать івсь о о пі л ван-
ня. Наразі в столиці діє 14
дитячих б дин ів сімейно-
о тип , в я их вихов єть-
ся понад сто дітей. Влада
обіцяє — до інця ро в
Києві з’явиться ще чотири
та их за лади.

Найкращим подарунком для ро�

дини Лебедєвих до Дня захисту дітей

(1 червня) стала власна оселя.

Відучора батьки, Ольга та Леонід, а

також шестеро їхніх дітей прожива�

ють у комфортабельній квартирі в

Солом’янському районі міста. По�

мешкання площею 240 м2 повністю

облаштоване за кошти міста та

спонсорів для комфортного побу�

ту — тут зроблено ремонт, закуплені

необхідні меблі та техніка. Батьки й

малеча новому помешканню раді�

ють і вже обживають квартиру.

До створення свого дитячого бу�

динку сімейного типу Ольга та Лео�

нід Лебедєви йшли тривалий час.

Пані Ольга розповідає, що наважа�

тись на такий крок було просто,

адже перед нею є справжній взі�

рець — її батьки також свого часу

створили ДБСТ, з якого вже ви�

йшли в доросле життя 18 дітей. Тож

у 2006 році Ольга взяла на вихован�

ня двох хлопчиків�двійнят — Віта�

ліка й Володимира, яким тоді було

по 4 роки. Діти до влаштування в

сім'ю зазнали психологічного на�

сильства, недоїдали, через недба�

лий догляд мали різні медичні діа�

гнози. Тепер же вони успішно на�

вчаються в школі, відвідують різно�

манітні гуртки.

У квітні цього року подружжя ви�

рішило розширити сім’ю та прийня�

ло до родини ще чотирьох діток —

наймолодшій Дамініці трохи більше

одного рочку, брати Данат і Дамір —

5�ти й 6�ти років відповідно, дівчин�

ці Даяні — 10 років.

Всі четверо — рідні брати та сес�

три, яких забрали у біологічної ма�

тері, оскільки подальше проживан�

ня з нею несло загрозу їхньому жит�

тю та здоров’ю. Не відчуваючи тур�

боти найближчої людини, діти зрос�

тали справжніми розбишаками. Та

ось уже два тижні малеча проживає

в сім’ї Лебедєвих. Ольга та Леонід

помітили — завдяки дружній атмо�

сфері й уважному ставленню діти

стали спокійнішими, Даяна вже має

успіхи в школі, а брати із задоволен�

ням займаються в спортивній сек�

ції. Прийняли у своє коло нових

братів і сестер й одинадцятирічні

Віталій та Володимир. Батько Лео�

нід розповідає: хлопчаки охоче до�

глядають за молодшими дітьми, до�

помагають їм навчатися та навіть

вчать куховарити.

Для подружжя допомога обездоле�

ним дітям — це сенс життя, тож най�

ближчим часом вони планують роз�

ширювати сім’ю і ще кількох дітей,

позбавлених батьківського піклуван�

ня, оточити любов’ю, турботою, на�

дати їм сімейний затишок та тепло.

На новосілля до дружньої родини

завітали заступник голови КМДА

Віктор Корж і голова Солом’янської

РДА Максим Луцький. За словами

пана Коржа, міська влада робить усе

можливе, щоб обездолені діти мали

змогу виховуватися в повноцінних

сім’ях.

"У нас справжнє свято — ми від�

криваємо ще один дитячий будинок

сімейного типу в місті Києві. Але не

хочеться його так називати — адже

ми "відкрили" справжню сім’ю. Це

вже чотирнадцятий такий будинок у

Києві, а до кінця року їх буде вісім�

надцять. Ми дуже багато уваги при�

діляємо цьому питанню, і політика

як держави, так і міста спрямована

на те, щоб розвивати сімейні форми

виховання. Влада робитиме все для

того, щоб діти, які опинилися в

складних життєвих обставинах, які

за різних причин втратили батьків,

отримали родину, затишок та ува�

гу",— зазначив Віктор Корж.

За словами начальника Служби у

справах дітей Миколи Кулеби, місто

поступово відходитиме від практики

виховання дітей в інтернатних за�

кладах, адже лише у повноцінній

сім’ї малеча може повною мірою

розвинути свої здібності, власну ін�

дивідуальність.

До речі, вже сьогодні у Києві за�

працює ще один ДБСТ — родини

Руденків у Дарницькому районі міс�

та. Сім’я виховує шістьох прийом�

них дітей.

Зазначимо, що відповідно до соці�

альних ініціатив Президента Укра�

їни, влаштування у прийомні сім’ї та

будинки сімейного типу дітей�сиріт

та дітей, позбавлених батьківського

піклування, є одним із пріоритетних

завдань для всіх регіонів України.

Зокрема, щороку збільшуються ви�

датки на фінансове забезпечення

прийомних сімей та ДБСТ, напри�

клад, у 2013 році — на 27,5 % більше,

ніж у попередньому.

Наразі в Києві функціонує 40 при�

йомних сімей, де виховується 53�є

дітей�сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, а також 14

дитячих будинків сімейного типу, до

яких влаштовано 100 дітей

Дитячому спорту задали
траєкторію
Олександр Попов попіклувався, щоб дітям було де пограти в футбол
Олена МАХРОВА
"Хрещатик"

Київсь а влада приділяє вели ва-
розвит молодо о по оління і,

зо рема, пі л ється про створення
належних мов для дітей та містян
для занять фізичною льт рою.
Зо рема, олова КМДА Оле сандр
Попов розпорядився впоряд вати
і рові та спортивні майданчи и в сіх
районах столиці — їхній перелі вже
затверджено.

Як повідомили "Хрещатику" в прес�службі

КМДА, очільник міськадміністрації з метою за�

безпечення належних умов для фізичного розвит�

ку дітей, створення умов для занять фізкультурою

населення затвердив цьогорічний перелік робіт з

облаштування ігрових та спортивних майданчи�

ків у Києві.

"Ми на всіх рівнях величезну увагу приділяємо

повноцінному розвитку молодого покоління ки�

ян, які прийдуть нам на зміну. Це масові заходи

для дітей і молоді, будівництво стадіонів, спорт�

комплексів, відкриття нових сучасних бібліотек

тощо. Щодо спорту, то ми починаємо з азів —

створюємо умови для фізичного розвитку юнаків

та дівчат від самого дитинства",— заявив у комен�

тарі "Хрещатику" Олександр Павлович.

До належного стану приведуть ігрові та спор�

тивні майданчики в усіх 10�ти районах столиці.

Замовлятиме зазначені роботи щодо облаштуван�

ня майданчиків Департамент житлово�комунальної

інфраструктури та комунальне підприємство "Ди�

рекція з капітального будівництва та реконструкції

"Київбудреконструкція". Зокрема, департамент бу�

де замовником в частині виконання перехідних

об’єктів 2011 року, а комунальне підприємство —

облаштує нові об’єкти, визначені на 2013 рік.

Як повідомили в департаменті ЖКГ, на це з бю�

джету виділять 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо: в середині травня голова КМДА

Олександр Попов дав окреме доручення головам

райдержадміністрацій обстежити технічний стан

дитмайданчиків з метою недопущення порушен�

ня правил безпечної експлуатації та попереджен�

ня нещасних випадків.

Варто зазначити, що цьогоріч на день наро�

дження Києва здійснилася мрія не одного поко�

ління видатних спортсменів — нарешті після дов�

готривалої реконструкції відкрили легендарну

легкоатлетичну арену столиці — манеж Київської

міської школи вищої спортивної майстерності.

Також на День столиці заклали капсулу в фунда�

мент будівництва спортивного багатофункціо�

нального центру "Київ�Арена", який зводять до

фіналу Євробаскету, який проходитиме в Києві в

2015 році

Фотофакт

Благодійний 
бал�показ "Квітучий
світ дитинства"

До належно о стан привед ть і рові та спортивні майданчи и в сіх 10-ти районах столиці
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Тенденції

Ділові новини

Безнал – під ковпаком
Нацбан вирішив посилити
онтроль за дотриманням за о-
нодавства операторами платіж-
них систем. Про це під час міжна-
родної онференції “Платіжний
фор м” заявив заст пни олови
НБУ Валерій Прохорен о, пові-
домляють “У раїнсь і новини”.
НБУ в перш чер с онцентр є-
ться на виявленні й запобі анні
потенційним ризи ам платіжних
системах, я і впливають на ста-
більність фінансово о рин й
підривають довір с спільства до
нацвалюти. Пан Прохорен о на-
адав, що напри інці 2012 ро
Верховна Рада внесла зміни до
за он “Про платіжні системи й
пере аз оштів в У раїні”, я і пе-
редбачають забезпечення фінан-
сової незалежності й безпе и
платіжної системи, розвито
еле тронних платежів, а та ож
захист прав споживачів на рин
платіжних посл . С воре ви о-
нання операторами рин за о-
нодавчих нормативів має спри-
яти збільшенню обся ів без отів-
ових розрах н ів і, відповідно,
зменшенню видат ів держбюд-
жет й бізнес на підтрим отів-
ово о оборот оштів. Фінансист
заявив, що дії НБУ в цій сфері а -
т альні, том що в останні ро и в

У раїні, я і в сьом світі, стрім-
о зростає рино платіжних сис-
тем і без отів ових розрах н ів.
На цей момент в У раїні ф н ціо-
н ють близь о 20 платіжних сис-
тем, створених резидентами, й
30 міжнародних систем.
Водночас в У раїні різ о зрос-

тає іль ість шахрайств при без-
отів ових розрах н ах та при ро-
боті з бан оматами. Я повідомив
заст пни начальни а Управління
в боротьбі з іберзлочинністю
МВСУ Леонід Тимчен о, іль ість
виявлених на бан оматах с імін-
ових пристроїв 2012 році зрос-
ла на 62 %, а в 2013 році сліди та-
их пристроїв вже виявляються
іль а разів на тиждень. Кіль ість
звернень про шахрайство за до-
помо ою систем дистанційно о
бан івсь о о обсл ов вання та
системи “ лієнт-бан ” та ож
зростає. На адаємо, я повідом-
ляв “Хрещати ”, 2012 році МВС
зареєстр вало 12 випад ів по ра-
б вання бан оматів Києві,
2013 році — ще 2 випад и

Валюту на продаж

Головне правління Міндоходів
м. Києві інформ є, що відповід-

но до п н т 1 постанови Правлін-
ня національно о бан У раїни

від 14.05.2013 № 163 “Про змін
стро ів за операціями з е спорт
та імпорт товарів і запроваджен-
ня обов’яз ово о продаж надхо-
джень в іноземній валюті”, розра-
х н и за операціями з е спорт та
імпорт товарів, передбачені в
статтях 1 та 2 За он У раїни “Про
порядо здійснення розрах н ів в
іноземній валюті”, здійснюються
стро , що перевищ є 90 ален-
дарних днів. П н том 2 постанови
встановлено вимо щодо обо-
в’яз ово о продаж на міжбан ів-
сь ом валютном рин У раїни
надходжень в іноземній валюті
ви ляді валютної вир ч и рези-
дентів від продаж товарів за зов-
нішньое ономічними до оворами.
Зазначена постанова набрала
чинності з 20.05.2013, рім п н тів
4 та 5, я і набрали чинності з
28.05.2013, та діє до 19.11.2013

Держвиконавця закрили 
за хабар

Працівни ами про рат ри
Оболонсь о о район Києва
спільно з СБУ під час одержання
хабара затримано співробітни а
одно о з районних відділів Дер-
жавної ви онавчої сл жби. За да-
ними прес-сл жби про рат ри,
рошові ошти розмірі 2 тис.

рн держви онавець вима ала від
підприємця за прис орення ви о-
навчих дій зі стя нення на йо о
ористь 47 тис. рн з іншо о ро-
мадянина. Одраз після одер-
жання хабара працівницю Дер-
жавної ви онавчої сл жби б ло
затримано. Відомості про вчи-
нення держсл жбовцем римі-
нально о правопор шення внесе-
но до Єдино о реєстр дос до-
вих розслід вань за ч. 4 ст. 368
КК У раїни (“Прийняття пропози-
ції, обіцян и або одержання не-
правомірної ви оди сл жбовою
особою”). Дос дове розслід ван-
ня римінальном провадженні
дор чено слідчом Оболонсь о о
рай правління міліції. Процес -
альне ерівництво здійснюється
про рат рою Оболонсь о о
район Києва

Осокорки звільнять 
з полону

На вимо Київсь о о між-
районно о е оло ічно о про ро-
ра Дніпровсь ої е оло ічної про-
рат ри орендарем земельної

ділян и, що знаходиться в районі
першо о шлюз на Осо ор ах, 28
травня розпочато демонтаж ме-
талевої о орожі бере ової см и
річ и Дніпро. Про це повідомляє

прес-сл жба Дніпровсь ої е оло-
ічної про рат ри. Та ож Київ-
сь ою міжрайонною е оло ічною
про рат рою до орендаря зе-
мельної ділян и пред’явлено по-
зов про розірвання до овор
оренди земельної ділян и та при-
ведення її попередній стан шля-
хом звільнення від б дівель і спо-
р д. Крім то о, до Бориспільсь ої
районної державної адміністрації
внесено подання щодо с нення
пор шень вимо земельно о та
водно о за онодавства, причин
та мов, що їм сприяли. Про ра-
т рою вживатим ться всі заходи
для забезпечення вільно о дост -
п ромадян до водних об’є тів

Липового підприємця взяли
на горячому

В ході перевір и діяльності 44-
річно о підприємця, я ий займав-
ся оптовою тор івлею деталями
та приладдям для автотранс-
портних засобів, фахівці ГУ Мін-
доходів м. Києві виявили пор -
шення за онодавства, повідоми-
ли відомстві. Та , з метою хи-
лення від сплати подат ів чолові
вирішив с ористатися посл ами
“с мнівних” підприємств, я і не
мали ані с ладсь их приміщень,
ані основних фондів чи навіть

найманих працівни ів. За рез ль-
татами перевір и б ло донарахо-
вано до сплати в бюджет майже
170 тис. рн подат ів та штрафів.
Не по одж ючись з рішенням
працівни ів Міндоходів, столич-
ний підприємець зверн вся за
захистом своїх інтересів та с ас -
ванням подат ових повідомлень-
рішень до с д . Проте, роз ля-
н вши матеріали справи, О р ж-
ний адміністративний с д м. Ки-
єва визнав правомірність дій фа-
хівців столично о правління Мін-
доходів. Підприємець визнав по-
р шення за онодавства та вже
сплатив до бюджет половин
донарахованих с м подат ів та
штрафів.
Міндоходів зазначає, що для ви-

явлення “паперових” онтра ентів
та їх неісн ючих посл спеціаліс-
ти відомства орист ються еле -
тронними інформаційними база-
ми та ретельно аналіз ють подат-
ов звітність. Для то о, щоб за-
хистити себе від недобропоряд-
них онтра ентів, платни ам по-
дат ів слід орист ватись еле -
тронними сервісами “Дізнайся
більше про сво о бізнес-партне-
ра” та “Реєстром платни ів ПДВ”,
я і дост пні ожном на веб-пор-
талі Міністерства доходів та збо-
рів У раїни (www.minrd.gov.ua)

Молочний мінімум
Захист фермерів може дорого
обійтися киянам
Вікторія ГАЛУШКО
“Хрещатик”

Напри інці травня Верховна Рада хвалила першом
читанні за он про встановлення мінімальних за півель-
них цін на моло о, а та ож про мар вання молочних
прод тів і заборон продаж тих із них, де молочно о
жир менше 50 %. Мета до мента — захистити інтере-
си фермерів-одноосібни ів та подбати про споживача.
Одна моло опереробни и ствердж ють, що запрова-
дження державно о ре лювання лише всім наш о-
дить — заводи різ о с оротять за півлі сировини на-
селення й підвищать ціни на інцев прод цію.

Молочники бояться іноземної конкуренції
Як відзначається у пояснювальній записці до законопроекту народного депу�

тата Андрія Деркача, Кабінет Міністрів у разі потреби встановлюватиме міні�

мум закупівельної ціни “з метою забезпечення соціальних гарантій населення

та протидії зловживанням монопольним становищем під час формування заку�

півельних цін на молоко та молочну сировину”. Селяни постійно скаржаться на

безправ’я, мовляв, посередники, або ж самі заводи, купують у них молоко за

низькими цінами, й у таких умовах вирощувати худобу невигідно. У переробни�

ків своя правда, вони кажуть, що сировина у населення — другосортна, на її

транспортування та бактеріальну обробку витрачаються значні кошти, тому до�

рожче закуповувати молоко вони не можуть. Депутати вирішили втрутитися в

ці складні господарські відносини, однак не передбачили усіх наслідків.

Якщо буде встановлено мінімальну закупівельну ціну на молоко у госпо�

дарств населення на рівні 3 грн за літр (зараз — у середньому 2,5 грн/л), то у пе�

реробників зростуть витрати, й у роздрібній торгівлі молоко подорожчає на

17–20 %, а масло коштуватиме більше 100 грн за кілограм, вважає голова прав�

ління асоціації “Укрмолпром” Василь Бондаренко. Крім того, у разі подорож�

чання сировини імпорт молокопродуктів з�за кордону може виявитися вигід�

нішим, і українське виробництво почне згортатися, заявив співголова органі�

зації “Ділова Рада України” Михайло Соколов. Ті ж білоруси цього тільки й че�

кають. До того ж закупівельні ціни на молоко першого сорту в Україні навіть

вищі, ніж у ЄС, тому не можна урівнювати всі види продукції.

Молочні заводи прогнозують також скорочення закупівель молока у насе�

лення. За даними консалтингової групи “ААА”, у першому кварталі закупівлі

молока у населення скоротилися на 16 %, а частка поставок на переробку з бо�

ку великих фермерських господарств зросла з 52–53 % до 56–57 %. Це наслі�

док як політики виробників, так і того, що фермери “порозумнішали” й поча�

ли об’єднуватися в кооперативи, стверджують аналітики.

Про споживача турбуються без його згоди

Запропонований депу�

татами законопроект та�

кож вводить термін “мо�

локовмісні продукти”

(тобто ті, які містять за�

мінники молочних скла�

дових, зокрема пальмову

олію) та пропонує зо�

бов’язати виробників мо�

лочної продукції марку�

вати свій товар відповід�

ним чином. На етикетці,

упаковці та інших видах

маркування під основною

назвою обов’язково слід буде вказати: “Продукт із замінниками складових мо�

лока”. Крім цього, пропонується заборонити виробництво та реалізацію моло�

ковмісних продуктів, масова частка молочних жирів у яких складає менше 50 %.

Заборона продавати продукцію із вмістом молочного жиру менше 50 % при�

зведе до того, що з ринку зникнуть дешеві молочні продукти, які містять паль�

мову олію (приміром, спреди та суміші, які містять до 25 % молочного жиру,

рослинно�молочні продукти — до 10 %). На перший погляд, це добре — адже

високий вміст у продуктах рослинних жирів шкодить здоров’ю людей. Однак

як бути тим, хто готовий споживати менш якісний продукт за умови більш

низької ціни? “Споживач, маючи повну інформацію щодо складу продукту,

повинен сам вирішувати, що йому купувати. Встановлюючи обмеження, дер�

жава позбавляє його вибору”,— вважає керівник аналітичного департаменту

консалтингової групи “ААА” Марія Колесник.

В цілому ж виробники готові виконувати норму щодо маркування й збіль�

шення вмісту у продукції тваринних жирів. Вони пропонують виключити із за�

конопроекту лише статтю 16�1, яка передбачає державне регулювання закупі�

вельних цін на молоко. “Об’єднуючи дві норми, які, з одного боку, стосуються

встановлення мінімальних цін, з іншого — питань захисту прав споживачів, ав�

тори законопроекту злукавили. Адже зрозуміло, що всі захочуть потурбуватися

про споживача й проголосують документ, який одночасно містить і небезпеч�

ні для ринку новації”,— зазначила “Хрещатику” пані Колесник. За її словами,

для економіки таке регулювання непотрібне, до того ж власники худоби втра�

чають стимул покращувати якість молока, об’єднуватися у кооперативи, адже

держава і без цього їм гарантуватиме збут
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Бізнес реєструватимуть 
по�новому
З 1 липня 2013 року реєстрацію юросіб та фізосіб — підприємців 
здійснюватиме Укрдержреєстр

Антирейдерська політика
Зважаючи на плани з подальшого

спрощення відкриття бізнесу, можна

очікувати, що така тенденція продов�

житься. Так, з 1 липня 2013 року дер�

жреєстратори, які ведуть облік юро�

сіб та фізосіб–підприємців, будуть

підпорядковані Державній реєстра�

ційній службі України (Укрдержре�

єстр), що входить до структури Мі’н�

юсту. Як пояснив “Хрещатику” глава

Укрдержреєстру Дмитро Ворона, та�

ким чином планується усунути наяв�

не подвійне підпорядкування дер�

жреєстраторів та підвищити прозо�

рість їхньої роботи. Наразі держре�

єстрація здійснюється працівниками

місцевих адміністрацій та місцевих

виконкомів. “Буде єдина вертикаль

держреєстраторів у державі, яка візь�

ме на себе повну відповідальність. У

такий спосіб ми хочемо припинити

таке ганебне явище, як рейдерство у

нашій державі”,— підкреслив Дмит�

ро Ворона.

Працівники Укрдержреєстру бу�

дуть розміщені у тих самих приміщен�

нях, в яких сьогодні розташовуються

держреєстратори. Кадрове забезпе�

чення вже є на 80 %, наразі проходять

конкурси на заміщення вакантних

посад.

Нагадаємо, що у відповідь на скар�

ги підприємців Кабмін днями також

відновив роботу міжвідомчої комісії з

питань захисту прав інвесторів, про�

тидії незаконному поглинанню та за�

хопленню підприємств.

Усі — в Інтернет

Для вирішення ж проблеми черг до

кінця поточного року Укрдержреєстр

планує налагодити систему елек�

тронних черг та встановити веб�ка�

мери в приміщеннях держреєстрації.

На відеоспостереження буде витра�

чено 1,5 млн грн. У відомстві вважа�

ють — якщо держреєстратор буде ро�

зуміти, що всі зможуть побачати його

помилки, зменшиться кількість

проблемних питань, в тому числі по�

в’язаних з рейдерством. Наразі ж за�

початкували онлайн�консультацію

по Skype. Пан Ворона нагадує також,

що з 2011 року бізнес в Україні мож�

на зареєструвати в Інтернеті, а з 2013

на порталі Держреєстру в електрон�

ному вигляді можна зробити обмін

всіма необхідними паперами між за�

явником і держреєстратором в Інтер�

неті планується розширювати й на�

далі. Крім того, всі держоргани під�

ключать до реєстру, щоб чиновники

не направляли громадян за довідка�

ми в Укрдержреєстр, а самі користу�

валися базою даних.

Нагадаємо: в столиці через мережу

Інтернет на прийом до держреєстра�

торів також можна записатись на веб�

порталі адміністративних послуг в

місті Києві (ac.dozvil�kiev. gov. ua), де є

можливість відслідковувати стан

електронної черги в режимі он�лайн.

“Універсальний” 
держреєстратор

Крім того, Укрдержреєстр хоче уні�

фікувати всіх держреєстраторів. “Тоб�

то, щоб держреєстратори суб’єктів

підприємницької діяльності мали

змогу пройти сертифікацію і реєстру�

вати нерухомість, а ті, що реєструють

акти цівільного стану, також могли

працювати в суміжних напрямках”,—

інформує пан Ворона. Крім того, для

спрощення відкриття бізнесу планує�

ться з наступного року наділити нота�

ріусів правом реєструвати і закривати

бізнес. Укрдержреєстр вже підготував

відповідний законопроект для того,

щоб вже з 1 січня людина мала ви�

бір — йти до реєстраційної служби з

цих питань або до найближчого нота�

ріуса, яких сьогодні 7000. Держреєст�

раторів ж усього 1540. Якою може бу�

ти сума оплати послуг нотаріусів із ре�

єстрації бізнесу, поки невідомо. Нага�

даємо, наразі реєстраційний збір для

юрособи складає 17 євро, для фізосо�

би — 4 євро. Реєстрація юросіб займає

до 3 рочобчих днів, фізичних осіб�

пдприємців – до 2 робочих днів.

Проблеми бізнесу

Водночас експерти зазначають, що,

незважаючи на скорочення процедури

реєстрації бізнесу та обіцяне подальше

спрощення, ситуація з малим і серед�

нім підприємництвом сьогодні супе�

речлива й неоднозначна. “З одного бо�

ку, скоротилась процедура реєстрації

бізнесу, хоча з’явились нові вимоги,

зокрема поділи на групи при єдиному

податку, що призвело до значного ус�

кладнення діяльності малого і серед�

нього бізнесу”,— нагадав “Хрещати�

ку” експерт Ради підприємців при

Кабміні Сергій Кравченко. Також, як

відомо, відкрити бізнес сьогодні наба�

гато простіше, ніж його закрити. “Хо�

ча дещо спрощено процедуру ліквіда�

ції бізнесу, але залишаються невиріше�

ними багато моментів, наприклад,

стосовно ліквідації підприємств бізне�

су, які були створені громадськими ор�

ганізаціями”,— каже він.

Найболючіші ж проблеми, з якими

стикається бізнес у столиці, —

корупція, питання дозвільної систе�

ми, земельних відносин та податково�

го навантаження. Тому за ініціативи

КМДА у другій половині травня ство�

рили постійну робочу групу із вирі�

шення проблем бізнесу та інвесторів,

що працюють у Києві.

Крім того, столичні депутати на�

прикінці травня затвердила Київську

міську цільову програму сприяння

розвитку малого і середнього підпри�

ємництва на 2013–2014 роки. Таким

чином, місцева влада обіцяє забезпе�

чити ефективний діалог між владою і

бізнесом та стимулювати киян до

1. Голосіївська 
РДА

пр. 40�річчя Жовтня, 42 281�66�32, 281�66�34, 
281�66�12

2. Дарницька 
РДА

вул. Кошиця, 11 573�86�14, 573�86�15

3. Деснянська 
РДА

пр. Маяковського, 29 548�08�96, 534�14�99, 
548�29�49

4. Дніпровська 
РДА

вул. Пожарського, 15 558�68�44, 292�99�70, 
292�33�65, 292�03�09

5. Оболонська 
РДА

вул. Тимошенка,16 426�46�46, 418�85�91, 
426�66�33, 418�32�47

6. Печерська 
РДА

вул. Суворова, 15 280�91�72, 254�55�91, 
280�27�11

7. Подільська 
РДА

Контрактова площа, 2 417�87�92

8. Святошинська
РДА

пр. Перемоги, 97 424�33�16, 450�60�35, 
452�77�41, 450�60�35, 450�05�59

9. Солом'янська 
РДА

пр. Повітрофлотський, 41 207�09�26,249�48�32, 
248�88�30, 248�70�53

10
.

Шевченківська
РДА

вул. Б. Хмельницького, 24 234�21�79, 235�61�53, 
235�53�14, 235�03�15

Органи держреєстрації юросіб та фізичних 
осіб — підприємців у м. Києві

Марта КОХАН
“Хрещатик”

За по азни ами розвит мало о та середньо о підпри-
ємництва Київ залишається лідером серед ре іонів
У раїни. Я повідомили “Хрещати ” в Департаменті
промисловості та розвит підприємництва КМДА, на
малих та середніх підприємствах столиці зайнята май-
же п’ята частина всіх найманих працівни ів та их під-
приємств раїни. Тенденція до збільшення іль ості но-
востворено о бізнес в столиці відновилась 2012 ро-
ці — держреєстратори тоді зареєстр вали 24007 нових
с б’є тів осподарювання, що на 4,8 % більше порівня-
но з 2011 ро ом. Від почат ж цьо о ро Києві за-
реєстровано вже близь о 5 тис. юросіб та с іль и ж —
фізичних осіб–підприємців.

Дані Департамент промисловості та розвит підприємства КМДА
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МЕДИЦИНА
Хрещатик 31 травня 2013 року

Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Замісна підтрим юча те-
рапія (ЗПТ) для нар оза-
лежних — ефе тивний за-
сіб їхньо о лі вання та
дієвий метод запобі ання
поширенню пов’язаних із
нар оманією хвороб
(СНІД, епатит тощо).
Дис сії з привод необ-
хідності ви ористання ЗПТ
точаться постійно, але
світ давно обрав цей шлях
виведення зі з бної за-
лежності тих, хто потра-
пив тенета “важ их”
нар оти ів. В У раїні про-
рама ЗПТ почала діяти
2004 ро , але десят и
тисяч охочих лі ватися
нар оманів досі не мож ть
отримати ін’є ції, я і да-
ють змо пост пово при-
пинити вживання нар оти-
ів. Причини та о о стано-
вища нама алися з’яс ва-
ти часни и р ло о сто-
л , я ий ор аніз вав пар-
ламентсь ий Під омітет з
питань за онодавчо о за-
безпечення протидії
ВІЛ/СНІД , т бер льоз ,
іншим соціально небез-
печним захворюванням.

Метадон — ліки, 
а не дармовий наркотик

Суть програми ЗПТ — надання

наркозалежним, які не вилікували�

ся традиційними способами, мож�

ливості безкоштовно отримати у

стерильних умовах ін’єкцію препа�

рата�замісника. Це мінімізує ризик

інфікування соціально небезпечни�

ми хворобами, які поширені серед

наркоманів, та, найголовніше, зні�

має симптоми, що починаються

після припинення вживання опі�

атів (так звана “ломка”). Чим біль�

ше безнадійно залежних переходять

на замінники, тим краще для су�

спільства, вважають у Всесвітній

організації охорони здоров’я. Згід�

но з висновками ВООЗ, вплинути

на поширення епідемії соціально

небезпечних захворювань вдається

тоді, коли на замісній терапії пере�

буває 20�40 % наркозалежних. За

світовими даними, майже 25 % тих,

хто перебуває на замісній терапії,

повністю відмовляється від нарко�

тиків і повертається до нормально�

го життя.

Звісно, ЗПТ — не панацея, це

лише складова системи боротьби

із наркозалежністю, але — важли�

ва складова. Для організації сис�

теми надання допомоги потрібно

відкрити місця, так звані “сайти”,

де роблять “безпечні” ін’єкції, а

також організувати процес прийо�

му пацієнтів. На сьогодні в Укра�

їні відкрито 150 “сайтів”, на пре�

парати ж держава не витрачаєть�

ся, до 2016 року їх закуповує Гло�

бальний фонд. За рахунок його

грантів з 2004 року почали робити

ін’єкції бупренорфіну, а з 2008�

го — метадону. Сьогодні понад 

90 % усіх залежних отримують са�

ме цей препарат, хоча бупренор�

фін дає кращий ефект, але й кош�

тує він дорожче. Саме у 2008�2009

роках зафіксовано десятикратне

зростання кількості пацієнтів

ЗПТ, але потім динаміка значно

уповільнилася.

За даними Державної служби со�

цзахворювань, станом на початок

травня 2013 року лише 7431 пацієнт

(11 % від зареєстрованої кількості)

користується ЗПТ — приблизно

стільки наркозалежних отримують

допомогу лише в одному Берліні,

хоча наркоманів там не більше, ніж

в українській столиці. Навіть у Гру�

зії кількість пацієнтів ЗПТ з розра�

хунку на душу населення більша,

ніж в Україні, а у Молдові отримати

замінник наркотику можуть ув’яз�

нені — у нас такого права вони не

мають. Цьогоріч великим досяг�

ненням стало відкриття сайтів ЗПТ

у слідчих ізоляторах.

Сироп замість ін’єкцій

Темпи поширення ЗПТ у нас все

ще недостатні, констатують екс�

перти. Одна з причин — нестача

“сайтів”. У Києві таких пунктів

п’ять — у Київській міській клініч�

ній лікарні № 5, у Київській місь�

кій наркологічній лікарні “Соціо�

терапія”, невелика кількість паці�

єнтів може отримати метадон у

протитуберкульозному центрі та

центрі перинатальної допомоги.

Всього в столиці терапію отриму�

ють 666 осіб, з них 502 є носіями ві�

русу гепатиту, 311 — ВІЛ�інфікова�

ні, 78 — хворі на туберкульоз. На

всю ж Київську область існують

лише два місця надання ЗПТ — на

базі Білоцерківської психонарко�

логічної лікарні та Фастівської

центральної районної лікарні. Тож

зі всієї області отримують замісник

наркотику лише 140 пацієнтів.

Часто самі лікарі протидіють по�

ширенню терапії — ніхто не хоче

брати на себе зайву відповідальність,

пояснює представник ГО “Асоціація

учасників ЗПТ України” Андрій

Яровий. Наприклад, на базі туберку�

льозної лікарні № 2 у Києві давно

планується відкрити “сайт” на 25

осіб, аби туберкульозники не їздили

до іншої лікарні, а отримували ін’єк�

ції за місцем лікування. Але голов�

ний лікар протидіє створенню тако�

го пункту, адже це зайвий клопіт —

перевірки МВС тощо. Хоча право�

охоронці скаржаться на сплеск зло�

чинності у місцях ЗПТ — мовляв,

цьогоріч різко зросла кількість кра�

діжок, лікарі порушують правила. Іс�

нує і зворотній бік медалі, коли пра�

цівників таких закладів можуть ки�

нути за ґрати навіть без доказів, що

підтверджують порушення.

Крім того, за словами керівника

проектів Міжнародного альянсу з

ВІЛ/СНІДу в Україні Павла Ска�

ли, в Україні встановлено дуже ви�

сокі вимоги для включення до

програми, багато пацієнтів не хо�

чуть або не можуть прийти до

“сайтів” через ці обмеження. Ли�

ше нещодавно скасували умову

надання двох довідок від нарколо�

гів для включення до програми

(часто�густо їх було технічно не�

можливо отримати). За керування

транспортними засобами під час

участі у ЗПТ з програми виключа�

ють, хоча в інших кранах такої

норми немає. Існує вимога безпе�

рервності терапії, немає можливо�

сті отримувати препарати про за�

пас, тож пацієнт прив’язаний до

пункту видачі ліків і мусить відвід�

увати його щодня.

Влада обіцяє усунути низку пере�

пон вже цього року. Як повідомила

голова Держслужби соцзахворю�

вань Тетяна Александріна, буде за�

проваджено надання метадону у

рідкій формі (сироп). За рахунок

грантових коштів вже придбано

10,8 тисяч флаконів препарату, а

держава виділила 19 млн грн на за�

купівлю дозаторів — це перші кош�

ти, які виділяються з бюджету на

програми ЗПТ. Сироп можна буде

видавати за рецептом, тож у разі не�

обхідності пацієнти зможуть роби�

ти запас ліків і не ходити щодня до

“сайтів”. Крім того, неін’єкційне

вживання препарату дає додатко�

вий психологічний захист наркоза�

лежному, з життя людини зникають

шприці й голки, це допомагає їй

стабілізуватись та соціалізува�

тись

Опій у законі

Щодня від раку в муках помирає майже 260

українців. За даними громадських організацій,

428 тисяч українців щороку потребують палі�

ативної допомоги та доступу до опіоїдних

анальгетиків. Отримують же медикаментозне

знеболення лише близько 20 % із них.

За словами голови Державної служби України

з контролю за наркотиками Володимира Тимо�

шенка, ситуація обумовлена тим, що досі пи�

тання використання знеболювальних регулюва�

лося наказом Міністерства охорони здоров’я

№ 11, виписаним у руслі вимог до контролю

наркотичних засобів та психотропних препара�

тів. “Він чітко відстоював сторону контролю. Ці

перестороги працювали так, що медики не мог�

ли використати можливість знеболення, а хворі

не могли отримати медичну допомогу”,— за�

значив пан Тимошенко.

Громадськість, іноземні спостерігачі та лікарі

нарешті домоглися змін правил гри. Найближ�

чим часом постанова КМУ № 333 від 15 травня

2013 року “Про затвердження Порядку при�

дбання, перевезення, зберігання, відпуску, ви�

користання та знищення наркотичних засобів,

психотропних речовин і прекурсорів в закладах

охорони здоров’я” має бути опублікована. Вона

запрацює за кілька місяців — після ухвалення

додаткових нормативних актів. Урядове рішен�

ня дає сімейному лікареві чи терапевту повнова�

ження самостійно призначати знеболювальні па�

цієнтові — досі це знаходиться у компетенції до�

звільних комісій. Віднині хворий, який перебуває

вдома, має право зберігати 15�денний запас опі�

оїдних анальгетиків, потрібних для знеболення

при наданні паліативної та хоспісної допомоги.

Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд, ма�

ють право особисто отримувати за рецептом пре�

парати наркотичних засобів, психотропних речо�

вин і прекурсорів безпосередньо в лікувально�

профілактичному закладі чи у фармацевтичному

(аптечному) закладі. Для цього необхідно подати

заяву на ім’я керівника лікувально�профілактич�

ного закладу за визначеною формою.

Ін’єкції ж можуть робити родичі або ж сам хво�

рий, що особливо важливо для жителів сільської

місцевості, які просто можуть не дочекатися мед�

сестру.

За словами директора Програми “Громадське

здоров’я” МФ “Відродження” Вікторії Тимошев�

ської, держава нарешті довірила лікареві призна�

чення опіоїдних анальгетиків. Тепер сотні тисяч

рідних та близьких, які доглядають за онкохвори�

ми, легально зможуть отримувати препарати й не

шукати “обхідних” шляхів, порушуючи закон і

витрачаючи купу грошей на “здобуття” анальге�

тиків.

Із уведенням нових правил обігу знеболюваль�

них в Україні почне розвиватися домашня палі�

ативна допомога — для держави така система на�

багато дешевша за утримування хоспісів

Держава полегшує муки хворим на рак

Обережно — 
лептоспіроз!
Лікар$епідеміолог Дмитро КИСЕЛЬОВ
спеціально для “Хрещатика”

Під час споживання сирої води, пання водоймах,
риболовлі тощо треба б ти д же обережними. Адже іс-
н є ціл овита віро ідність підхопити лептоспіроз — ос-
тр інфе ційн хвороб , перебі я ої д же тяж ий. А при
несвоєчасном зверненні до лі арів зараження може
призвести навіть до смерті людини.

Збудником цієї небезпечної хвороби є бактерія роду лептоспіра, а джере�

лом інфекції можуть бути різні тварини. Найчастіше це щурі, миші, свині,

велика рогата худоба, собаки, лисиці, песці, які виділяють лептоспіри в до�

вкілля з сечею.

Зараження людини найчастіше відбувається при контакті шкіри й слизо�

вих оболонок із водою, забрудненою виділеннями інфікованих тварин, на�

приклад, під час купання в ставку, де вони мешкають (як�от водяний щур).

Також зараження може відбутись при контакті з хворою твариною чи її

виділеннями, насамперед сечею. При цьому сама хвора людина не стано�

вить небезпеки для оточуючих.

Заразитися можна й під час споживання сирої води, купання в заражених

водоймах, роботи на заливних луках, полях зрошення, у місцях звалищ, під

час догляду за домашніми тваринами, споживання інфікованих продуктів.

Як професійне захворювання лептоспіроз можливий у тваринників, вете�

ринарних працівників, працівників комунального господарства. Сезонність

його епідемічних спалахів припадає на літньо�осінній період року.

Слід зазначити, що лептоспіра в чистій прісній воді може прожити до 30�

ти діб, а в заболоченій місцевості до 280�ти діб.

Перебіг захворювання тяжкий, починається гостро через 7�14 днів від мо�

менту зараження з ознобу та підвищення температури тіла до 39�40°C, за�

гальної слабкості, головного болю, безсоння, характерним є біль в литкових

м’язах, стегнах — як під час рухів, так і в спокої. На 3�4�й день захворюван�

ня з’являється почервоніння очей (крововиливи в склери) та пожовтіння

шкірних покривів, висипання. При несвоєчасному зверненні за медичною

допомогою хворий може померти.

Отже, якщо Ви помітили в себе вищезазначені симптоми, а за тиждень�

два до цього купалися в ставку чи рибалили — негайно зверніться до лікаря.

Чим раніше розпочато спеціалізоване лікування — тим сприятливіший

прогноз до одужання

Дитячі серця — в пріоритеті
Президент У раїни Ві тор Ян ович дор чив прем’єр-міністр Ми о-

лі Азаров під от вати зміни до державно о бюджет на 2013 рі щодо
виділення оштів на оснащення державної станови “На ово-пра тич-
ний медичний центр дитячої ардіоло ії та ардіохір р ії Міністерства
охорони здоров’я У раїни”. Я повідомляє прес-сл жба лави держа-
ви, дор чення з мовлене метою підвищення дост пності та я ості ви-
со оспеціалізованої медичної допомо и, я а надається дітям держав-
ною становою. Крім то о, Президент дор чив роз лян ти питання
вдос оналення механізм фінанс вання зазначеної станови, зо рема
в частині визначення розмір заробітної плати медичних працівни ів
залежно від інтенсивності їх роботи та я ості надання медичної допо-
мо и.На ово-пра тичний медичний центр дитячої ардіоло ії та ар-
діохір р ії створено 2 вітня 2003 ро . У двох орп сах Центр ф н -
ціон ють 250 ліжо , полі ліні а, приймальне відділення, 6 ардіохір р-
ічних операційних та 3 операційні для проведення ардіоло ічних ен-
довас лярних операцій і процед р. За лад має відділення радіоло ії,
відділення реабілітації, лабораторне відділення, бан рові, на ові від-
діли та афедр дитячої ардіоло ії

Швидку охоронятиме закон

Питання безпе и працівни ів е стреної медичної допомо и виріш -
ватиметься на за онодавчом рівні, заявив заст пни міністра охоро-
ни здоров’я У раїни Роман Бо ачев під час наради з питань ор аніза-
ції безпе и працівни ів е стреної медичної допомо и.
“До вирішення цієї проблеми слід підходити омпле сно: необхідно

зал чати правоохоронні ор ани та народних деп татів, вносити пропо-
зиції щодо вдос оналення роботи і створення безпечних мов праці в
е стреній медичній допомозі в цілом ”,— зазначив заст пни міністра.
У свою чер олова незалежної профспіл и лі арів швид ої допомо-
и Анатолій Сидорен о розповів, що “для збереження здоров’я та жит-
тя меди ів необхідно ор анізов вати тренін и з психоаналіз , заняття з
р опашно о бою, онс льтації з представни ами правоохоронних ор-
анів”. “Д же важливо забезпечити автомобілі швид ої допомо и “три-
вожними ноп ами”, а для то о, щоб допомо а приб вала оперативно,
доцільно ласти оди з охоронними фірмами, я і б страх вали мілі-
цію, я що вона не всти ає приб ти за ви ли ом”,— зазначив Анатолій
Сидорен о

Вишгород став сімейним

Напри інці травня в селі Катюжан а Виш ородсь о о район на Київ-
щині від рили амб латорію за альної пра ти и — сімейної медицини. В
рочистостях взяли часть олова Київсь ої облдержадміністрації Анато-
лій Присяжню та олова Виш ородсь ої райдержадміністрації Оле -
сандр Приходь о. У приміщенні Котюжансь ої амб латорії розташовані
абінети сімейних лі арів, реєстрат ра, о лядовий, маніп ляційний абі-
нети та абінет долі арсь ої допомо и. Вторинн медичн допомо та
діа ностичні обстеження дорослим проводитим ть в центральній район-
ній лі арні. Медична допомо а населенню надається за наст пними спе-
ціальностями: за альна пра ти а — сімейна медицина, а шерство та і-
не оло ія. Найближчим часом медична амб латорія б де облаштована
медичним обладнанням та омп’ютеризованими робочими місцями для
сімейних лі арів, що значно по ращить мови та я ість їхньої роботи

Поради лікаря

Новини медицини

Метадон врятує наркоманів
Наркозалежним киянам пропишуть замісну терапію

Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

У середині травня Кабінет міністрів
хвалив постанов , я ою спростив
дост п важ охворих до знеболю-
вальних препаратів. Після введення
до мента в дію лі ар зможе разі
необхідності призначити відповідний
препарат, я ий можна б де придба-
ти в аптеці. Наразі хворі та ої змо и
не мають, адже знеболювальні міс-
тять нар отичні речовини. Держава
настіль и с воро онтролює їхній
обі , що ладна жертв вати здоро-
в’ям своїх ромадян.
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Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю “Зв’язок плюс” 
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування 

адміністративно�складської будівлі на бульв. Академіка Вернадського, 79�а 
у Святошинському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 259/9316 від 18 квітня 2013 року
Відповідно до статей 93, 120, 124 Земельного кодексу України та розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо скла�

дання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю “Зв’язок
плюс”, за умови виконання пункту 2 цього рішення, у короткострокову
оренду на 5 років земельну ділянку площею 0,0439 га для експлуатації та
обслуговування адміністративно�складської будівлі на бульв. Академіка
Вернадського, 79�а у Святошинському районі м. Києва за рахунок земель,
відведених відповідно до пункту 22 рішення Київської міської ради від
02.10.2001 № 41/1475 “Про надання і вилучення земельних ділянок” та
право користування якими посвідчено договором оренди земельної ді�
лянки від 25.04.2002 № 75�5�00028, у зв’язку з переходом права власно�
сті на будівлі (договір купівлі�продажу нежитлової споруди від 23.12.2008)
(справа № А�15969).

2. Товариству з обмеженою відповідальністю “Зв’язок плюс”:
2.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
2.2. У місячний термін звернутись до Департаменту земельних ресур�

сів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельної
ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа, що посвід�
чує право користування земельною ділянкою.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівниц�

тва питання оформлення дозвільної та проектно�кошторисної документа�
ції вирішувати відповідно до законодавства України.

2.4. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

3. Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо�
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

4. Розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від
25.04.2002 № 75�5�00028 з моменту державної реєстрації договору орен�
ди земельної ділянки між Київською міською радою та товариством з об�
меженою відповідальністю “Зв’язок плюс”.

5. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 22 рішення Київської
міської ради від 02.10.2001 № 41/1475 “Про надання і вилучення земель�
них ділянок”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Про питання діяльності Центральної районної поліклініки 
Печерського району м. Києва

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 Печерського райо�

ну м. Києва шляхом перетворення її в комунальне некомерційне підпри�

ємство “Консультативно�діагностичний центр” Печерського району 

м. Києва та віднести його до сфери управління Печерської районної в

місті Києві державної адміністрації.

2. Встановити, що комунальне некомерційне підприємство “Консуль�

тативно�діагностичний центр” Печерського району м. Києва є правона�

ступником усіх прав та обов’язків реорганізованої відповідно до пункту 1

цього рішення Центральної районної поліклініки 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 Центральної районної поліклініки

Печерського району м. Києва.

3.3. Затвердити передавальний акт.

3.4. Закріпити за комунальним некомерційним підприємством “Кон�

сультативно�діагностичний центр” Печерського району м. Києва на праві

оперативного управління майно реорганізованої Центральної районної

поліклініки Печерського району м. Києва.

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

жавній адміністрації):

4.1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства

“Консультативно�діагностичний центр” Печерського 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 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 затвердження змін до Положення про Київський міський територіальний
центр соціального обслуговування
Розпорядження № 340 від 18 березня 2013 року

Відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417”Де�
якІ питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", в межах повноважень ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Положення про Київський міський територіаль�
ний центр соціального обслуговування, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 30 червня 2010 року № 491 "Про затвердження Поло�
ження про Київський міський територіальний центр соціального обслуго�
вування" виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

30 червня 2010 року № 491
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 18.03.2013 № 340 )

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Київський міський територіальний центр соціального обслуговуван�
ня (далі — Територіальний центр) є бюджетною установою, підзвітною та
підконтрольною Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі —
Департамент). Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Тери�
торіального центру приймає Київська міська рада.

Територіальний центр утворюється для здійснення соціального обслу�
говування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за міс�
цем проживання та координації роботи і організаційно�методичного за�
безпечення діяльності районних територіальних центрів соціального об�
слуговування (надання соціальних послуг) в місті Києві.

2. Територіальний центр є юридичною особою, має самостійний ба�
ланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печат�
ку зі своїм найменуванням, штампи та бланки.

Територіальний центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звіт�
ність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звіт�
ність Територіального центру надається Департаменту комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) в установленому порядку.

3. Місцезнаходження Територіального центру: 03115, м. Київ, вул. 
М. Котельникова, 32/11.

4. Територіальний центр у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами Президента України, Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої вла�
ди, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями
Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також цим По�
ложенням.

5. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах ад�
ресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добро�
вільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гу�
манності, комплексності, максимальної ефективності використання бю�
джетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливо�
сті, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відпо�
відальності за дотримання етичних і правових норм.

6. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в Терито�
ріальному центрі мають право:

громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з осіб працездатного віку на
період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири мі�
сяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторон�
ньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством
охорони здоров’я України;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з
безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шу�
кають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утри�
манні неповнолітніх дітей, дітей�інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів),
якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий
мінімум для сім’ї.

7. Приміщення та матеріально�технічна база Територіального центру
повинні відповідати будівельним, технічним, санітарно�гігієнічним нор�
мам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам, встановленим законо�
давством України.

8. Методичне забезпечення діяльності Територіального центру здійс�
нює Міністерство соціальної політики України, координацію, організацій�
но�методичне забезпечення та контроль за забезпеченням його діяльно�
сті і додержанням законодавства про надання соціальних послуг здійснює
в установленому порядку Департамент.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального об�
слуговування (надання соціальних послуг) Територіальний центр взаємо�
діє із структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві

державними адміністраціями та їхніми структурними підрозділами, а та�
кож з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

9. Основними завданнями Територіального центру є:
виявлення громадян, зазначених у пункті 6 цього Положення, форму�

вання електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання)
їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціаль�
них послуг);

забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціаль�
них послуг);

установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями
всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких об�
слуговує Територіальний центр та районні територіальні центри, з метою
сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних
послуг) громадянам, зазначеним у пункті 6 цього Положення.

10. Територіальний центр має право:
залучати для соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

на договірних засадах інші підприємства, установи, організації всіх форм
власності та фізичних осіб, зокрема волонтерів;

в установленому порядку отримавати гуманітарну та благодійну допо�
могу, в тому числі з�за кордону, яка використовується для надання допо�
моги громадянам, зазначеним у пункті 6 цього Положення, та для поліп�
шення матеріально�технічної бази Територіального центру.

11. У Територіальному центрі утворено такі структурні підрозділи:
апарат територіального центру;
бухгалтерія;
спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома інвалідам з пси�

хічними захворюваннями;
відділення транспортного обслуговування інвалідів з порушенням опо�

рно�рухового апарату;
відділення організації надання адресної побутової та натуральної допо�

моги;
відділ методичного забезпечення та координації роботи територіаль�

них центрів та інших суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Діяльність структурні підрозділи Територіального центру провадять

відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджує директор Тери�
торіального центру.

12. Територіальний центр надає соціальні послуги на умовах та в по�
рядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня
2009 року № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соці�
ального обслуговування (надання соціальних послуг)”.

13. Територіальний центр очолює директор, який призначає на посаду
та звільняє з посади в установленому порядку Київський міський голова
за поданням директора Департаменту.

Посаду директора Територіального центру може займати особа, яка
має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки і
стаж роботи яких на керівній посаді не менш як п’ять років.

Заступників директора та керівників структурних підрозділів призначає
на посаду і звільняє з посади директор Територіального центру за пого�
дженням з директором Департаменту.

14. Директор Територіального центру:
1) організовує роботу Територіального центру, несе персональну від�

повідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає сту�
пінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов’язки заступників директора і керівників
структурних підрозділів та інших працівників Територіального центру;

3) координує діяльність структурних підрозділів Територіального цен�
тру та районних територіальних центрів;

4) подає на затвердження Департаменту пропозиції щодо штатного
розпису та кошторису витрат Територіального центру;

5) укладає договори, діє від імені Територіального центру і представ�
ляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами Територіального центру в межах затвер�
дженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади
працівників Територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснен�
ня (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх
виконання;

9) затверджує Положення про структурні підрозділи Територіального
центру.

15. Територіальний центр утримується за рахунок коштів бюджету міс�
та Києва та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Кошторис та штатний розпис Територіального центру затверджує Де�
партамент.

Фонд оплати праці працівників Територіального центру встановлюєть�
ся відповідно до законодавства України.

16. Умови оплати праці працівників Територіального центру та штатна
чисельність визначаються відповідно до законодавства України.

17. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’яза�
ної із соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), струк�
турних підрозділів Територіального центру, ревізія фінансово�господар�
ської діяльності центру проводяться відповідно до законодавства України.

18. Майно Територіального центру є комунальною власністю територі�
альної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного
управління.

Територіальний центр має право виключно за згодою власника або
уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, нада�
вати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в за�
ставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також спи�
сувати з балансу основні засоби в установленому порядку

Заступник голови — О. Пузанов
керівник апарату

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 р. № 1112

“Про питання організації управління районами в місті Києві”
Розпорядження № 229 від 25 лютого 2013 року

Відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ”, враховуючи рішення Київської міської ради від 29 листопада 2012 р. № 480/8764 “Про уточнення назв ву�
лиць та площ у місті Києві”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести в додаток 6 до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня
2010 р. № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Ки�
єві” такі зміни:

1.1. Слова “БЕСАРАБСЬКА” замінити словами “БЕССАРАБСЬКА”.

1.2. Слова “ЛЕЙПЦИГСЬКА” замінити словами “ЛЕЙПЦИЗЬКА”.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Про визначення відповідальних осіб 
за проведення демонтажів самовільно встановлених тимчасових споруд 

(МАФів) в районах міста Києва
Розпорядження № 346 від 18 березня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, підпункту 13.3.1
пункту 13.3 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051,
з метою належного контролю по та координації дій за проведенням демонтажів самовільно встановлених тимчасових споруд 
(МАФів) в районах міста Києва, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити склад відповідальних осіб за проведення демонтажів са�
мовільно встановлених тимчасових споруд (МАФів) в районах міста Ки�
єва, що додається.

2. Встановити, що особи, визначені відповідальними згідно з пунктом 1
цього розпорядження, несуть персональну відповідальність за проведен�
ня демонтажів самовільно встановлених тимчасових споруд (МАФів) в
районах міста Києва.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

18.03.2013 № 346

Склад відповідальних осіб за проведення демонтажів самовільно 
встановлених тимчасових споруд (МАФів) в районах міста Києва

Блохов Сергій Володимирович заступник голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
Буркаль Сергій Дмитрович заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Костюченко Вадим Костянтинович в. о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації
Кравченко Сергій Олексійович перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Лапань Андрій Григорович Перший заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації
Малихін Олександр Володимирович заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
Пінчук Василь Іванович перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Риженко Юрій Миколайович перший заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
Стволов Віктор Леонідович заступник голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Циба Володимир Васильович заступник голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 
житла в місті Києві

Розпорядження № 227 від 25 лютого 2013 року
Відповідно до статей 10, 16, 20 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, Порядку визначення величини

опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 року № 682 “Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, пункту 3
рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 “Про затвердження величини опосередкованої вартості найму
(оренди) житла у м. Києві”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити величину опосередкованої вартості найму (оренди) жит�
ла в місті Києві на одну особу за жовтень�грудень 2012 року у розмірі
375,00 грн.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям використовува�
ти величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Ки�
єві на одну особу, визначену у пункті 1 цього розпорядження, для вста�
новлення права громадян відповідно до закону на соціальний квартир�

ний облік та отримання житла з житлового фонду соціального призна�
чення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І. та голів
районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова
О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 31 травня 2013 року

Про затвердження структури Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 2375 від 29 грудня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня
2005 року № 179 “Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та
місцевих державних адміністрацій”, враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяль�
ність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснення організа�
ційно�правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, від 12 липня 2012 року № 1205 “Про затвердження змін та доповнень до
Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, від
12 грудня 2012 року № 2239 “Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27 січня 2011 року № 94 “Про затвердження Положення про Головне управління контролю за благоуст�
роєм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, розпорядження Київського місько�
го голови від 12 липня 2012 року № 111 “Про затвердження граничної чисельності працівників структурних підрозділів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити структуру Департаменту міського благоустрою та збе�
реження природного середовища виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 30 вересня 2010 року № 793 “Про затвердження структури
Головного управління контролю за благоустроєм виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, від
01 серпня 2012 року № 1354 “Про затвердження змін та доповнень до
структури Головного управління контролю за благоустроєм виконавчо�

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації)”.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо
висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

Затверджено

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

29.12.2012 № 2375

Структура Департаменту міського благоустрою
та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Директор Департаменту
1.1. Управління організаційного забезпечення.
1.1.1. Відділ документального забезпечення та контролю.
1.1.2. Відділ організаційного та матеріально�технічного забезпечення.
1.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності.
1.3. Сектор правового забезпечення.
1.4. Сектор з питань управління персоналом.
1.5. Сектор режимно�секретної роботи.
1.6. Відділ з питань охорони праці.
2. Перший заступник директора Департаменту�начальник управління

контролю за благоустроєм
2.1. Управління контролю за благоустроєм.
2.1.1. Відділ контролю у сфері благоустрою.
2.1.2. Відділ аналізу благоустрою територій.
2.1.3. Відділ видачі та супроводу контрольної документації.
3. Заступник директора Департаменту — начальник управління еколо�

гії та охорони природних ресурсів
3.1. Управління екології та охорони природних ресурсів.
3.1.1. Відділ регулювання зелених територій.

3.1.2. Відділ екологічної експертизи та моніторингу за поводженням з
тваринами.

3.1.3. Відділ природокористування та стратегічних програм.
4. Заступник директора Департаменту — начальник управління з пи�

тань надзвичайних ситуацій
4.1. Управління з питань надзвичайних ситуацій.
4.1.1 Відділ планування, інспектування з цивільного захисту та техно�

генно�екологічної безпеки.
4.1.2. Відділ захисту населення та територій.
4.1.3. Відділ оперативного реагування, зв’язку та оповіщення населен�

ня.
4.1.4. Відділ організаційно та інформаційного забезпечення роботи

Постійної комісії з питань техногенно�екологічної безпеки та надзвичай�
них ситуацій.

4.1.5. Сектор з питань житлового та медико�санітарного забезпечення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.1.6. Сектор по утриманню об’єкта “Міський”.
Заступник голови — керівник апарату 

О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30 січня 2012 року № 129 
“Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік”

Розпорядження № 2414 від 29 грудня 2012 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 20 грудня 2012 року № 658/8942 “Про внесення змін до рішення Київської місь�

кої ради від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік”, в межах функцій орга�
ну місцевого самоврядування:

1.Внести зміни до показників Програми соціально�економічного роз�
витку м. Києва на 2012 рік, доведених до структурних підрозділів вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій згідно з роз�
порядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 30 січня 2012 року № 129 “Про Програму
соціально�економічного розвитку м. Києва на 2012 рік” (в редакції розпо�
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 27 грудня 2012 року № 2352), а саме:

зведеної програми капітальних вкладень та введення в дію потужнос�
тей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) на 2012 рік;

програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) на 2012 рік;

розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень;
завдання щодо залучення коштів до спеціального фонду міського бю�

джету на 2012 рік, виклавши їх в редакціях, що додаються.
2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації, згідно

з розподілом обов’язків, прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова 
О. Попов

Про надання статусу академічного 
комунальному театрально�концертному закладу культури 

“Циганський музично�драматичний театр “Романс”
Розпорядження № 230 від 25 лютого 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 20 серпня 2001
року № 644/2001 “Про Положення про надання статусу академічного творчим колективам України”, зважаючи на високі творчі до�
сягнення, вагомий внесок комунального театрально�концертного закладу культури “Циганський музично�драматичний театр “Ро�
манс” у розвиток та популяризацію музичного та театрального мистецтва України, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Порушити клопотання перед Міністерством культури України про
надання комунальному театрально�концертному закладу культури “Ци�
ганський музично�драматичний театр “Романс” статусу академічного.

2. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) у тижневий термін подати Мі�
ністерству культури України необхідні документи для надання статусу ака�
демічного комунальному театрально�концертному закладу культури “Ци�
ганський музично�драматичний театр “Романс” у встановленому законо�
давством порядку.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О.Г. прийняти рішення щодо
висвітлення у засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова
О. Попов

Про проведення змагань Red Bull Flugtag 2013
2 червня 2013 року 

на Русанівській набережній
Розпорядження № 451 від 3 квітня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто�герой Київ” та Порядку організації та проведення в Києві недер�
жавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно�просвітницького, спортивного, видовищного та іншого
характеру, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року № 317/418, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Підтримати ініціативу ТОВ “ЮСП” щодо проведення змагань Red
Bull Flugtag 2013 02 червня 2013 року з 10 год.00 хв. до 19 год.00 хв. на
Русанівській набережній.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення
заходу взяло на себе ТОВ “ЮСП”.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
3.1. Охорону громадського порядку 02 червня 2013 року на Русанів�

ській набережній, а також охорону обладнання, техніки на період монта�
жу/демонтажу та під час проведення заходу.

3.2. Обмеження руху транспорту на Русанівській набережній (від вули�
ці Ентузіастів до проспекту Возз’єднання) та проспект Возз’єднання з 
00 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв.02 червня 2013 року.

3.3. Перекриття руху транспорту з 00 год. 00 хв. 01 червня до 19 год.
00 хв. 03 червня 2013 року на вул. Ентузіастів (від Русанівської набереж�
ної до бульвару Олексія Давидова).

4. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) погодити у встановленому порядку розміщення об’єктів торгівлі та
інформувати суб’єктів господарювання про обмеження, визначені рішен�
ням Київської міської ради від 23 грудня 2010 року № 413/5225 “Про де�
які питання з упорядкування в м. Києві роздрібної торгівлі алкогольними,

слабоалкогольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкоголь�
ного) та тютюновими виробами” під час проведення заходу.

5. Департаменту міського благоустрою та охорони природного середо�
вища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити постійну готовність комунальної аварій�
но�рятувальної служби “Київська служба порятунку” 02 червня 2013 року
на Русанівській набережній.

6. КП “Плесо” в установленому порядку забезпечити проведення робіт
з санітарного утримання і прибирання прилеглої території та водної аква�
торії в місці проведення заходу, водолазне обстеження та очистку підвод�
ної частини акваторії, а також аварійно�рятувальне обслуговування під
час проведення зазначеного заходу.

7. ТОВ "ЮСП” забезпечити дотримання Правил благоустрою міста Ки�
єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 ро�
ку № 1051/1051, під час підготовки та проведення заходу на Русанівській
набережній з 08 год.00 хв.26 травня 2013 року до 19 год.00 хв. 05 черв�
ня 2013 року та відновлення порушеного благоустрою.

8. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити чергу�
вання машин швидкої медичної допомоги під час проведення заходу.

9. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внести від�
повідні зміни в роботу пасажирського транспорту загального користуван�
ня під час проведення заходу з 00 год.00 хв.01 червня до 19 год.00 хв.03
червня 2013 року на вулиці Ентузіастів (від Русанівсьної набережної до
бульвару Олексія Давидова).

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова
О. Попов

Про деякі питання діяльності комунального підприємства 
“Київська спадщина” виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 361 від 20 березня 2013 року

Відповідно до статей 57, 78 Господарського кодексу України, статті 17 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб�підприємців”, на виконання рішення Київської місь�
кої ради від 15.03.2012 № 211/7548 “Про перейменування комунального підприємства “Парк культури і відпочинку “Відрадний” ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, з метою здійснення більш ефективного
управління комунальним підприємством “Київська спадщина” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підпорядкувати комунальне підприємство “Київська спадщина” ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

2. Затвердити зміни та доповнення до статуту комунального підприєм�
ства “Парк культури і відпочинку “Відрадний”, затвердженого розпоря�
дженням Київської міської державної адміністрації від 08.07.2002 № 1339
“Про перейменування комунального паркового підприємства “Відрад�
ний”, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Директору комунального підприємства “Київська спадщина” вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) вжити заходів щодо здійснення державної реєстрації статуту ко�
мунального підприємства “Київська спадщина” виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установле�
ному законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова
О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті
Київської міської державної адміністрації

Про затвердження Статуту комунального підприємства “Світоч” м. Києва
Розпорядження № 213 від 20 лютого 2013 року

Відповідно до статей 57, 58, 78 Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Зако�
ну України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, на виконання рішення Київської міської
ради від 29 грудня 2011 року № 1034/7270 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут комунального підприємства “Світоч” м. Києва,
що додається.

2. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) забезпечити державну реєстрацію Статуту комунального підпри�
ємства “Світоч” м. Києва.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА  можна ознайомитися в апараті

Київської міської державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 12 грудня 2012 року № 2251 “Про організацію участі міста Києва 
у Міжнародній виставці нерухомості “МІРІМ�2013”

Розпорядження № 342 від 18 березня 2013 року
Відповідно до статті 35 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про здійснення державних за�

купівель”, статті 10 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” з метою формування позитивного інвестиційного імід�
жу міста Києва за кордоном, залучення додаткових іноземних інвестицій у сферу нерухомості міста та для забезпечення участі міс�
та Києва у Міжнародній виставці нерухомості “МІРІМ�2013”, місто Канни (Франція):

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 12 грудня 2012 року
№ 2251 “Про організацію участі міста Києва у Міжнародній виставці неру�
хомості “МІРІМ�2013” такі зміни:

1.1. У пунктах 4, 6 слова “Головне управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)” у всіх відмінках замінити словами “Департамент економіки
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)” у відповідних відмінках.

1.2. У пункті 5 слова “Головному фінансовому управлінню виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”
замінити словами “Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

1.3. Підпункт 6.1 пункту 6 виключити. У зв’язку з цим підпункти 6.2�6.4
пункту 6 уважати відповідно підпунктами 6.1� 6.3 пункту 6.

2. Затвердити зміни до складу робочої групи з підготовки участі міста
Києва у Міжнародній виставці нерухомості “МІРІМ�2013”, затвердженого

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 12 грудня 2012 року № 2251, виклав�
ши його у новій редакції, що додається.

3. Затвердити зміни до кошторису витрат, пов’язаних з участю міс�
та Києва у Міжнародній виставці нерухомості “МІРІМ�2013”, місто Кан�
ни (Франція), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12
грудня 2012 року № 2251, виклавши його у новій редакції, що додає�
ться.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 12.12.2012 № 2251 
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 18.03.2013 № 342)

Склад робочої групи з підготовки участі міста Києва 
у Міжнародній виставці нерухомості “МІРІМ�2013”

Крамаренко Р. М. — заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова робочої групи
Кучук М. І. — заступник голови Київської міської державної адміністрації, співголова робочої групи
Вавриш А. В. — заступник директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�

кої державної адміністрації)
Голота Т. А. — начальник управління міжнародних зв’язків та організаційної роботи апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації)
Довбань І. М. — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) 
Збітнєва О. І. — заступник директора Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації)
Качур Р. П. — заступник директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації)
Репік В. М. — директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 12.12.2012 № 2251 
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 18.03.2013 № 342 )

Кошторис витрат, пов’язаних з участю міста Києва 
у Міжнародній виставці нерухомості “МІРІМ�2013”, місто Канни (Франція)

Витрати Кількість Сума, грн Відповідальний

Оренда виставкової площі для розміщення
стенду

66,37кв. м 513 691,86 Департамент економіки та
інвестицій   

ВСЬОГО: 513 691,86 Департамент економіки та
інвестицій 

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 грудня 2011 року № 2266

“Про реконструкцію вул. Житлової на ділянці від буд. № 5 
по вул. Михайла Драгомирова до буд. № 22 по вул. Кіквідзе у Печерському районі”

Розпорядження № 183 від 12 лютого 2013 року
Відповідно до статей 6, 22, 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги”, частини

4 статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, у зв’язку з необхідністю продовження термінів виконання
робіт з реконструкції вул. Житлової на ділянці від буд. № 5 по вул. Михайла Драгомирова до буд. № 22 по вул. Кіквідзе у Печерсько�
му районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 грудня 2011 року
№ 2266 “Про реконструкцію вул. Житлової на ділянці від буд. № 5 по вул.
Михайла Драгомирова до буд. № 22 по вул. Кіквідзе у Печерському райо�
ні”:

1. В пункті 1 слова та цифри “в 2011�2012 роках” виключити.

2. В підпункті 4.1 пункту 4 слова “на конкурсних торгах” виключити.
3. Доповнити пункт 4 підпунктом 4.6 такого змісту:
“4.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему

організації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених в
пункті 1 цього розпорядження.”

Голова О. Попов



Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни по
м. Києв повідомляє, що на азом Фонд державно о майна У раїни від
29.04.2013 № 589 "Про перелі об'є тів, що підля ають приватизації" до
перелі об'є тів, що підля ають приватизації шляхом продаж на а ці-
оні, в лючено ле овий автомобіль мар и Ніссан Ма сима, 1999 ро
вип с , реєстраційний номер № 33799КА, я ий знаходиться за адре-
сою: м. Київ, в л. Кі відзе, 17 та переб ває на балансі приватно о а ці-
онерно о товариства С дноплавна омпанія "Сі Трайдент".

Відповідач Настеч о Оле сандр Оле сійович , адреса: м. Київ, пр-т Гри о-
рен а, 22/20, в. 129, необхідно з'явитися 30.07.2013 р. о 12.00 до Дарниць о о
районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114) для часті в
с довом засіданні по цивільній справі за позовом Твердохліб В.Т. до Настеч о
О.О. про стя нення бор .

У разі неяв и відповідача до с д справ б де роз лян то по с ті за наявними
справі матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК У раїни
С ддя Є.І. Вов

Солом'янсь ий районний с д м. Києва (м. Київ, в л. М. Кривоноса, 25, аб. 17)
ви ли ає на 10.30 01.07.2013 ро Г а Сер ія Ми олайовича, 21.07.1973 р.н. я
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ "У рсоцбан " до Г Сер ія
Ми олайовича про стя нення забор ованості.

При цьом повідомляємо, що в разі Вашої неяв и в с дове засідання без
поважних причин або не повідомлення про причини своєї неяв и с д виріш є
справ на підставі наявних ній до азів.

С ддя В.В. Лазарен о
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Київська Русь оживе у столичних музеях
Майже 700 експонатів давнини презентують на унікальній виставці
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

Часи нязів Київсь ої Р сі овіяні
ле ендами. Д х цієї епохи пере-
дає вистав а прое т "Київсь а
Р сь", присвячена 900-річчю
во няжіння Володимира Монома-
ха. І они, мозаї и, при раси,
зброя і монети — понад 700 е с-
понатів зібрали в "Софії Київ-
сь ій" з м зеїв столиці та Черні-
ова. А тисячолітню історію
У раїни — від нязівсь ої доби
до б ремно о ХХ століття — до-
пома ають простежити печат и,
що е спон ються в Національно-
м м зеї історії У раїни.

В гостях у предків
Напередодні святкування 1025�річчя Хре�

щення Русі Національний заповідник "Со�

фія Київська" урочисто відкрив виставковий

проект "Київська Русь. До 900�річчя вокня�

жіння Володимира Мономаха". В масштаб�

ній експозиції вперше під одним дахом пред�

ставлені матеріали з різних музеїв країни —

Археологічного музею, Центру археології

Києва та наукових фондів Інституту археоло�

гії НАН України, Національного архітектур�

но�історичного заповідника "Чернігів старо�

давній", Чернігівського історичного музею

ім. В. В. Тарнавського, музейних фондів На�

ціонального заповідника "Софія Київська".

Відвідувачі побачать зброю XI—XIII ст.,

першу грошову одиницю Давньої Русі —

гривню, що була в обігу протягом IX—XI ст.,

візантійські монети, археологічні знахідки з

розкопок Десятинної церкви, унікальні ста�

рожитності Київської Русі: церковні речі, лі�

тургійний посуд, хрести�мощевики, натільні

хрестики тощо. Побут і ремесла Київської Ру�

сі презентує дерев’яний та керамічний посуд,

предмети торгівлі, вироби давньоруських

ювелірів. Стіни залів прикрашає колекція ко�

пій монументального живопису (мозаїки,

фрески) давньоруських храмів та мініатюри

Радзивілівського літопису з фондів "Софії

Київської".

Проект "Київська Русь" продовжиться ці�

лою низкою інших експозицій. "У червні�лип�

ні в Будинку митрополита ми відкриємо ви�

ставку, присвячену Київському митрополиту

Рафаїлу Заборовському, а в залах "Хлібні" по�

кажуть українські ікони. В "Теплій Софії" пре�

зентуємо проект "Первохрами" про архітек�

турне і монументальне мистецтво Київської

Русі, який розпочне Десятинна церква",— по�

ділилася планами директор національного за�

повідника "Софія Київська" Олена Сердюк.

Від Святослава Хороброго 
до Нестора Махно

Віхи історії у печатках показує ще один

унікальний проект, що відкрився в Націо�

нальному музеї історії України. В залах

представлено понад 400 зразків українських

печаток, більшість з яких експонується

вперше. В печатках знайшли відображення

суспільний устрій, культурно�мистецьке і

політичне життя Київської Русі, литовсько�

польської доби, Запорізької Січі, імпер�

ських часів та ХХ століття. Серед найцінні�

ших експонатів — печатка князя Святослава

Хороброго, якій понад тисячу років і яка

вважається першим збереженим штампом (з

неї розпочинається традиція українських

сфрагістів, знавців історії та мистецтва виго�

товлення печаток); державні печатки Вій�

ська Запорізького Низового — головні атри�

бути влади кошових отаманів; печатка рево�

люційного штабу Нестора Махно, виготов�

лена з барабану револьвера.

До створення експозиції долучилося 15

провідних музеїв, архівів і бібліотек України

та Росії. А використання сучасних техноло�

гій дозволяє відвідувачам роздивитися пе�

чатки в електронному варіанті та дізнатися

їхню докладну історію.

"Київська Русь. До 900річчя вокняжіння
Володимира Мономаха"

Коли: до 1 липня щодня з 10.00 до 18.00,

четвер — вихідний

Де: виставкові зали пам’ятки архітектури

ХVІІІ ст. "Хлібня" Національного заповід�

ника "Софія Київська",: вул. Володимир�

ська, 24, (044) 2782083, 2786706

Вартість квитків: 10 грн для дорослих, 3

грн для школярів, студентів

"1000 років української печатки"
Коли: до 11 листопада, з 10.00 до 17.30, се�

реда вихідний

Де: Національний музей історії України,

вул. Володимирська, 2, тел. (044) 2784864

Вартість квитків: 27 грн для дорослих, для

школярів вдвічі дешевше

Я жили за чаcів Київсь ої Р сі, допитливі змож ть дізнатися на виставці в "Софії Київсь ій"

А Б У Х П Л А Т О Н
Б У Т Е Р Б Р О Д Р Б
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Б А Х Щ Т Б У Ф Е Р
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У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, мате-
ріали тощо Управління Державної сл жби охорони при ГУМВС
У раїни в місті Києві повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з По-
ряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, надано
до Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження. Стр т -
ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам
розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 № 307. Детальна інфор-
мація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються на адрес : м. Київ, в л. Ст -
дентсь а, 9 до Управління Державної сл жби охорони в місті Києві про-
тя ом 20 днів.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти,

що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за
адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб.
524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42,
Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація, аб. 410,
телефон для довідо 281-66-24.

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

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

в місяць
Тариф, рн/м2 в місяць
для першо о поверх

1. б-р Івана Лепсе, 18 15,28 14,59

№
п/п

Балансо трим вач (юри-
дична адреса, онта -

тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За-
альна
площа,
в.м

Цільове ви орис-
тання приміщен-

ня

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Орендна
плата за
1 в. м,

рн

Розмір мі-
сячної

орендної
плати, рн

Приміт а

1.

Ком нальне підприємство
"Бессарабсь ий рино ",

01004, м. Київ,
Бессарабсь а площа, 2,

тел. 234-92-07

1 поверх
Бессараб-
сь а площа,

2

15,00
Кафе з реаліза-
цією піда цизних

товарів

2 ро и
364 дні

Станом на 26.04.2013

2 поверх 220,00 411,79 96770,55

Для ладання до овор
оренди обов'яз ове ладан-
ня охоронно о до овор на
об'є т льт рної спадщини

2.

Київсь а місь а лінічна лі-
арня №3, 02125, м. Київ,
в л. П. Запорожця, 26,

тел. 540-95-25

1 поверх
в л. Петра
Запорожця,
26, орп. 3

6,25

Тор овельний
об'є т з продаж
продовольчих то-
варів, рім товарів
піда цизної р пи

2 ро и
364 дні

Станом на 31.01.2013

1,41
за 1 од. По одинно

3.

Дитяча лінічна лі арня № 4
Солом'янсь о о район

м. Києва, в л. Стражес а,
6а, м. Київ, тел. 497-10-32

1 поверх
в л. Стра-
жес а, 6а,

орп.1
18,20

Б фет, що не здій-
снює продаж това-
рів піда цизної

р пи

2 ро и
364 дні

Станом на 28.02.2013

55,73 1014,21

4.

Оле сандрівсь а лінічна
лі арня м. Києва, 01023,
м. Київ, в л. Шов овична,

39/1, тел. 235-50-61

2 поверх
в л. Шов о-
вична, 39/1

орп. 6а
190,00

Приватний за лад
охорони здоров'я
(медичний центр)

2 ро и
364 дні

Станом на 31.01.2013

110,18 20933,33

Для ладання до овор
оренди обов'яз ове ладан-
ня охоронно о до овор на
об'є т льт рної спадщини

5.

Ком нальне підприємство
Міжнародний аеропорт

"Київ" (Ж ляни) 03036, м.
Київ, просп. Повітрофлот-
сь ий, 79, тел. 339-22-48,

249-01-36 фа с

Гр па інвентарних об'є тів:

2 ро и 364
дні

Станом на 25.12.2012

2 поверх

просп. По-
вітрофлот-
сь ий, 86-а,

літ. М

15,50 Офіс 86,70 1343,78

1 поверх

просп. По-
вітрофлот-
сь ий, 86-а,

літ. С

60,40 Розміщення
аражів

2 ро и 364
дні

Станом на 25.12.2012

45,55 2751,25

6. КП "Київжитлоспеце спл а-
тація" 01034, м. Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,
тел: 234-23-24

1,2 по-
верхи,
підвал

в л. Героїв
Дніпра, 53,

літ. А
60,50 Надання поб тових

посл
2 ро и 364

дні

Станом на вітень 2013

35,34 2138,01

7. 1 поверх,
підвал

в л. Фр н-
зе, 4, літ.А 29,20 Розміщення бла о-

дійної ор анізації
2 ро и 364

дні 1 рн на рі

7.

П блічне а ціонерне това-
риство "Київенер о"

в л. І. Фран а, 5, м. Київ,
01001, тел. 207-61-54

1 поверх
в л. Борис-
пільсь а, 6-

А
17,97 Розміщення бан-

івсь ої станови
2 ро и 364

дні

Станом на 08.05.2013

242,50 4357,75

9.

Ком нальне підрядне спе-
ціалізоване підприємство
б дівельно-еле тромонтаж-
них робіт, 03680 м. Київ,
в л. Машиноб дівна, 38,

тел. 458-05-38

1 поверх
в л. Маши-
ноб дівна,
38, літ. А

35,00 Інше ви ористання
нер хомо о майна

2 ро и 364
дні

Станом на 02.04.2013

2 поверх 63,90 Офіс 101,31 10019,96

10.

Ком нальне підприємство
по триманню зелених на-
саджень Шевчен івсь о о
район м. Києва просп.
Перемо и, 82-А, м. Київ,
03113, тел. 455-64-55

2 поверх
просп. Пе-
ремо и, 82-
а, орп. 1

12,50 Офіс 2 ро и 364
дні

Станом на 28.02.2013

75,91 948,88

11.

Ком нальна орпорація
"Київавтодор" в л. Коман-
дарма Каменєва, 6, м. Ки-
їв, 01014, тел. 285-03-36

1 поверх

в л. Коман-
дарма Ка-
менєва, 6,

літ. А

1,00 Розміщення бан о-
мат

2 ро и 364
дні

Станом на 29.04.2013

465,00 465,00

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Адреса об'є та оренди
Орендна пла-
та за 1 в. м
(без ПДВ)

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально
можливий

стро оренди

1.

Ком нальне підпри-
ємство Голосіївсь о о
район в м. Києві

"Розрах н овий центр
"Голосіїво"

(просп. На и, 13,
тел. 501-60-38)

просп. А адемі а Гл ш ова, 22, літ. "А",
1 поверх, площа — 8,5 в. м

180,60 рн Розміщення ломбард 2 ро и 364 дні

пров. Коломийсь ий, 3/1, підвал,
площа — 14,0 в. м

22,32 рн
Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють поб то-
ве обсл ов вання населення (майстерня по ремонт одя )

2 ро и 364 дні

в л. А адемі а Заболотно о, 18,
2 техповерх, площа — 7,29 в. м

182,44 рн Розміщення ломбард 2 ро и 364 дні

в л. А адемі а Заболотно о, 18,
2 техповерх, площа — 14,58 в. м

109,46 рн
Розміщення тор овельно о об'є та з продаж непродовольчих

товарів
2 ро и 364 дні

в л. А адемі а Заболотно о, 18,
2 техповерх, площа — 51,03 в. м

91,2 рн Розміщення офіс 2 ро и 364 дні

просп. На и, 4, літ. "А", цо оль,
площа — 8,5 в. м

154,26 рн Розміщення ломбард 2 ро и 364 дні

просп. На и, 4, літ. "А", цо оль,
площа — 8,5 в. м

92,56 рн
Розміщення тор овельно о об'є та з продаж непродовольчих

товарів
2 ро и 364 дні

в л. А адемі а Заболотно о, 92, 1 поверх,
площа — 12,0 в. м

29,30 рн
Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють поб то-

ве обсл ов вання населення
2 ро и 364 дні

в л. Червоноармійсь а, 42, літ. "Б",
підвал, площа — 49,5 в. м

20,30 рн
Розміщення с б'є тів осподарювання, що здійснюють освітню

діяльність
2 ро и 364 дні

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

Футбол. НПУ ім. Драгоманова — 
чемпіон Студентської ліги ФК “Динамо”
На стадіоні “Динамо” ім. В. Лобановсь о о відб лися фінальні матчі

Ст дентсь ої ф тбольної лі и ФК “Динамо” Київ. Першими на поле ви-
йшли претенденти на третє місце — оманди Національно о мед ні-
верситет ім. О. О. Бо омольця та НТУ У раїни “Київсь ий політехніч-
ний інстит т”. Команда мед ніверситет продемонстр вала серйозний
настрій на р і засл жено ви рала завдя и ол напри інці першо о
тайм ви онанні Юрія Кривошея. У фіналі з стрілися оманди Націо-
нально о пед ніверситет ім. М. П. Дра оманова та КНУ ім. Тараса
Шевчен а. У першом таймі ініціативою володіли ст денти НПУ, неод-
норазово ор анізов ючи масовані ата и. На почат др ої половини
з стрічі а тивіз валася оманда ніверситет ім. Тараса Шевчен а,
проте забити ол дов о не вдавалося жодній з оманд. Фінал видався
д же напр женим, і по та ій рі б ло зроз міло, що долю з стрічі мо-
же вирішити один-єдиний м’яч. Та і сталося — ол Ма сима Войто а,
забитий на 42-й хвилині, став переможним для оманди пед ніверси-
тет . Команда НПУ збере ла переможний рах но до останніх хвилин і
засл жено завоювала “золото” Ст дентсь ої лі и-2013

Бойові єдиноборства. Столичні “динамівці” —
треті на турнірі фізкультурно#спортивного 
товариства
У Севастополі відб вся чемпіонат ФСТ “Динамо” з пан ратіон серед

збірних обласних і місь их ор анізацій товариства за про рамою ом-
пле сних зма ань “Динаміада — 2013”. У т рнірі взяли часть 146 атле-
тів, зо рема 3 засл жені майстри спорт У раїни, 7 майстрів спорт
У раїни міжнародно о лас та 30 майстрів спорт У раїни. Най ращи-
ми стали Анар Зеналов (Донець а обласна ор анізація, в/ до 62 ),
Вадим Зеленю (Київсь а місь а ор анізація, до 66 ), Ма сим Паш ов
(Хмельниць а обласна ор анізація, до 71 ), Василь Нові ов (Хар ів-
сь а обласна ор анізація, до 77 ), Андрій Торчевсь ий (Хмельниць а
обласна ор анізація, до 84 ), Сер ій Р ден о (Л ансь а обласна ор-
анізація, до 92 ), Оле сій Авдеєв (Кримсь а респ блі ансь а ор ані-
зація, до 100 ) і Федір Рєп ов (За арпатсь а обласна ор анізація, по-
над 100 ). У за ально омандном залі перемо ла збірна С мсь ої
обласної ор анізації, на др ом місці — представни и Хмельниць ої
обласної ор анізації, на третьом — Київсь ої місь ої ор анізації

Баскетбол. Баскетбольна Україна отримає
восьмикратного "короля"
Увечері столичний Палац спорт прийме вирішальний матч С перлі-
и з бас етбол . Київсь ий “Б дівельни ” та марі польсь ий “Азовмаш”
виборюватим ть право називатися чемпіонами сезон 2012-2013. У
серед оле тиви провели 6-т з стріч в рам ах фінальної серії плей-
офф. У Марі полі вболівальни и стали свід ами неймовірно о проти-
стояння. Долю переможця визначило лише одне оч о. З рах н ом
96:95 перемо здоб ли равці “Азовмаш ”. Справжнім ероєм с ла-
ді переможців став амери анець Лінн Грір, я ий набрав 34 оч и, а та-
ож зробив 13 передач та 4 підбирання. У с ладі столично о л б най-
ращим б в Лео Лайонс, чий доробо с лав 31 оч о та 8 підбирань

Температура +22°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +28°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 43 %

Температура +24°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 54 %

Прогноз погоди на 31 травня 2013 року

ОВНИ, р х є життєдайним стим лом, не сидіть на одном місці
воч ою, р шайте в подорож і насолодж йтеся враженнями — там на
вас че ають приємні сюрпризи. Втім, для тих, хто лишається працю-
вати, на сл жбовом терені ле оважне п рхання небезпечне, т т по-
трібна ор анізованість і наполе ливість, міння вписатися в посадов
ієрархію, навчитися я ер вати, та і блис че ви он вати роль під-
ле ло о.
ТЕЛЬЦІ, я що надійд ть ділові пропозиції, просівайте їх через ра-

ціональне сито — за ладається матеріальний ф ндамент на майб т-
ній рі , де від вашо о осподарсь о о міння залежатиме фінансовий
стат с. У професійній сфері підстері ає немало спо с, не люйте на
їхній ачо , б дьте за оносл хняними, винахідливими, вдос оналюйте
валіфі ацію — ожна хвилина б ття сл жить безцінним досвідом, на-
вчає роз м , м дрості.
БЛИЗНЯТА, ви сонце, що сяє, зі ріваючи всіх! Життєвий потенціал

б’є невичерпним джерелом, беріть ініціатив в р и— і вперед, дебю-
т йте с різь! На шлях перспе тивних зад мів орить зелене світло, а
ділові партнери налаштовані доброзичливо, й разом ви здатні ори
переверн ти. Уз одж йте свої та ч жі інтереси, ви он йте с млінно
взяті зобов’язання, не від ладайте на потім бор и.
РАКИ таємничо долають трансформаційн армічн см . Позбав-

ляйтеся омпле сів, не ативних нашар вань в д ші, ламайте бар’єри
психоло ічної залежності, бо вони заважають спішній самореалізації.
Повертайте бор и, надол ж йте втрачене в роботі, не бійтеся сти а-
тися з тр днощами, оловне — ні ом нічо о не нав’яз вати й не афі-
ш вати власні проблеми!
ЛЕВИ, сердечний шлях стелений вітами радості й взаємної лю-

бові. Вас щиро охають! Стрим вати романтичні пориви не треба,
розпрямляйте рила бажань і облаштов йте особисте життя. Цьо о
ро ви по ли ані стати еталоном сім’янина: дбайливо о осподаря в
домі, люблячо о чолові а, т рботливо о бать а (сина), пі л ватися
про старших членів родини.
ДІВИ, посадовий олімп на вас заче ався... Шт рм йте — перемо-

а ціл ом реальна завдя и форт нним ар’єрним перт рбаціям, ад-
ровим ротаціям, зміні ерівництва. Визначтеся з фаховим по ли ом,
я що робота не до серця, час її змінити і не сил вати себе. Замас о-
ване під сл жбов відповідальність незадоволення все одно виб хне,
я в л ан, — рано чи пізно.
ТЕРЕЗИ, еть с ромність, поп ляриз йте себе, роз р т а імідж

набирає динамічно о темп . Демонстр йте таланти, здоб т и, чар й-
те щирістю, не лицемірте, радьте, від рито оворіть правд в очі, мож-
на в райливій мористичній формі, чим допоможете людям випра-
витися, стати на шлях істини. Обранцям освідч йтеся в оханні,
“пестіть їхні в ха”. І любіть робот — вона відплатить взаємністю, а в
липні розпочнеться стрім ий ар’єрний злет.
СКОРПІОНИ, таємничість — ваш найліпший др . Дійте тихо,

радь ома, хиз вання на п бліці протипо азане, це вас обеззброїть,
зне ровить енер орес рси. Нині йде д ховне “перезавантаження”,
життя переходить в інш фаз , оли треба хитро танцювати під д д
інтересів оточення, одночасно прос ваючи вперед власні зад ми.
СТРІЛЬЦІ, про самостійність заб дьте, ви переб ваєте в тотальній

залежності від оточення, я е є віддзер аленням вашої либинної с ті.
Тож оли поряд бла ородні люди, чесні напарни и, з вашим д ховним
розвит ом все аразд! Це той зоряний час, оли шлюби та ділові со-
юзи вершаться на небесах — подібне приваблює подібне.
КОЗЕРОГИ, при от йтеся до нових тр дових повноважень. На

сл жбі атмосфера напр жена, роботодавців сім п’ятниць на тиж-
день, за що братися, аби своєчасно все ви онати на висо ом рівні —
с азати важ о. Найменша професійна необізнаність стане аменем
споти ання стос н ах з оле ами, шефом. Менше рити и, претен-
зій, поважайте ч ж д м , сл хайте поради, відповідно реа йте на
рити , тоді ваша ідність та реп тація не постраждають.
ВОДОЛІЇ, не паморочте олов прийдешнім, заб дьте про мин ле!

Творіть, за ох йтеся, п рхайте метели ом, збираючи не тар з вітів
романтичних захоплень! Життя пре расне, і ожна мить щастя підій-
має вас до о еан Вселенсь ої Любові! Одночасно дбайте про робо-
т — т т триває ар’єрний аврал, втім, я що ви сіли в свій професій-
ний “віз”, терпіть пресин вимо ливо о начальства.
РИБИ, одержимість стати осподарями реальності може штовхн -

ти вас на ради альні ро и, спрово є перест пити через інтереси
партнерів, союзни ів, он рентів, знехт вати д м ою ромадсь ості.
Не доводьте це пра нення до абс рд , дійте з оді з вимо ами важ-
ливих для вас людей, насамперед домочадців, іна ше сімейне с дно
сяде на мілин

Астролог Любов Шехматова
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ранок день вечір

Вдалий дебют 
"Кубка Юнік�Денса"
Столиця провела престижний міжнародний турнір з танцювального
спорту
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

На Олімпійсь ій трен валь-
ній базі “Конча-Заспа” від-
б лися І Від риті міжна-
родні рейтин ові зма ання
з танцювально о спорт за
“К бо Юні -Денса 2013”.
Учасни ами т рнір стали
понад 600 пар най ращих
спортсменів з 4-х раїн
Європи та 15-ти ре іонів
У раїни.

Нещодавно на кілька днів Київ

став столицею не лише України, а й

усього танцювального спорту світу.

На Олімпійській тренувальній базі

“Конча!Заспа” відбулися І Відкри!

ті міжнародні рейтингові змагання

за “Кубок Юнік!Денса 2013”. Про!

тягом двох днів найсильніші віт!

чизняні пари, а також представни!

ки 4!х країн Європи виборювали

право називатися першими пере!

можцями танцювального турніру.

Варто зазначити, що цього дня

був зафіксований ще один дебют —

організаторський. Чемпіонам Укра!

їни 2010 року Давиду і Галині Мхі!

тарян вперше було довірено про!

вести досить значимий спортивний

захід, але за результатами турніру, за

рівнем представлених пар вони до!

вели, що сумнівів в їхніх організа!

торських здібностях і бути не може.

В рамках змагань відбувся офі!

ційний чемпіонат України серед

Юніорів ІІ (10 танців), переможці

якого Єгор Макаренко — Єлизаве!

та Умрихіна представлятимуть

Україну на Чемпіонаті світу WDSF

в Латвії (02.11.2013, м. Рига). Рей!

тингові категорії Всесвітньої феде!

рації танцювального спорту

(WDSF) серед молоді та юніорів ІІ

оцінювали судді з 9!ти країн Євро!

пи. Головним суддею змагань був

запрошений Хайнс Спікер (Німеч!

чина). За результатами дводенного

змагального марафону переможця!

ми в рейтингових категоріях

WDSF серед молоді (в стандартній

та латиноамериканській програмі)

стали Чемпіони Європи 2013 року

в програмі 10 танців Александру

Бірка — Катерина В’ялшина (Мол!

дова). Друге місце в категорії

WDSF Youth Open Standard посіла

наша столична пара Роман Ре!

дзюк — Єлизавета Басюк (в рей!

тингу WDSF займають 34!ту схо!

динку з 1600 пар спортсменів).

Вдало кияни виступили і в ла!

тинській програмі — в категорії

WDSF Youth Open Latin пара Яро!

слав Броварський — Христина Го!

дунова вибороли срібні нагороди

(за результатами турніру вони от!

римали додаткових 68 балів і змог!

ли піднятися з 40!го місця на 33!тє

в рейтингу WDSF). Переможцями

змагань WDSF серед Юніорів ІІ

стали одесити Данило Дістергов —

Дарія Марінеску (латина), а в стан!

дартній програмі — кримчани Ми!

кита Скакодуб — Ольга Адамова.

Родзинкою заходу стали показо!

ві виступи вихованців клубу Рома!

на Редзюка — Єлизавети Басюк.

Також своїм танцем порадували й

організатори змагань Давид та Га!

лина Мхітарян (постановка Вікто!

ра Ніковського).

Після видовищного виступу

Мхітарян розповіли “Хрещатику”

про свої враження від змагань.

“Навіть не можу повірити, що ми

змогли провести турнір, який зі!

брав майже 600 спорстменів з Єв!

ропи,— розповідає Галина.— Ми

дуже хвилювалися, адже до цього

ніколи подібним не займалися.

Однак нам дуже допомогло керів!

ництвом ВГО “Всеукраїнська фе!

дерація танцювального спорту”, і,

гадаю, перший млинець вийшов

зовсім не гливким”. А ось Давид зі!

знався: “Мушу визнати — коли ти

спортсмен, тобі здається, що немає

нічого важчого і відповідальнішо!

го, аніж змагання. А ось коли ви!

ступаєш організатором турніру,

стає зрозуміло, скільки титанічних

зусиль вимагає ця праця”.

Підсумовуючи дебют такого

важливого для вітчизняного тан!

цювального спорту турніру, прези!

дент ВГО “Всеукраїнська федера!

ція танцювального спорту” Борис

Дейч зазначив: “Сьогодні ми стали

свідками чудового свята краси та

грації. До нас завітали найкращі

представники танцювального

спорту своїх країн. Однак як укра!

їнця мене переповнює гордість за

вітчизняних танцюристів. Також я

дуже вдячний Галині та Давиду

Мхітарян, вони — молодці. Так,

можливо, їм бракує досвіду в орга!

нізаторській роботі, однак у них є

молодість, і мені здається, що саме

завдяки молодечому запалу їм вда!

лося подарувати нам це неймовір!

не дійство”
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Цей день в історії 31 травня

Всесвітній день без тютю-
н
1868 — в о олицях Парижа в

пар Сен-Кл пройшла перша
вело он а
1870 — професор Едвард

Джозеф де Смедт із омпанії
American Asphalt запатент вав
асфальт
1879 — Берліні від рилася

перша в світі еле трична заліз-
ниця і продемонстровано пер-
ший еле тропоїзд, с онстр йо-
ваний Вернером фон Сіменсом
1933 — народився Геор ій

Б р ов, а тор театр і іно
(«Вони билися за Бать івщин »,
«Калина червона», «Іронія долі,
або З ле ою парою»).
1946 — Києві творено лі-

та об дівне ОКБ О. К. Антоно-
ва

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

бать о (араб.) Х
дав.- рец.

філософ, чень
Со рата

олір, масть

Р
хліб+

масло+ овбаса

простолюдин
(заст.)

прапор франц.
оролів

аз, входить до
с лад повітря

двоюрідний
брат і

прийомний син
М хаммада Е збіччя в лиці,

шлях

Йо ан Себас-
тьян ...

мінерал, борат
натрію
Щ а тор театр і

іно "Красень
— чолові "

частина облич-
чя

пристрій для
пом’я шення

дарів

матрос Т -
реччині

яс рава естра-
дна вистава А

невипалена
це ла

страва з рис

міцна сталь,
особливо о

арт

радість, задо-
волення

"Дивлюся, ...
світає ..."
(Шевчен о) Т поперечні

нит и т анини
пош одження

тіла

И
д ховой

фарфоровий
нар. італійсь .
інстр мент

ж рба
дім, родина,
домашнє
во нище

сірий пап а з
орот им
хвостом К

р ав річ и

фільм

Пара Є ор Ма арен о – Єлизавета Умрихіна стала переможницею чемпіонат
У раїни серед юніорів ІІ (10 танців)


