
Великогабаритний транспорт розвантажить
столицю

Небайдужість, 
що рятує життя
Сьогодні Київ відзначає Всесвітній день донора крові

Сьогодні українці вдесяте відзначають

Всесвітній день донора крові. За офіцій�

ною статистикою, щорічно в Україні 18

осіб із тисячі здають кров. Фахівці від�

значають: у порівнянні з іншими країна�

ми світу цей показник є дуже малим,

адже, наприклад, у США кожні 109 осіб

із тисячі здають донорську кров, у кра�

їнах Європи — від 52 до 67. Власним при�

кладом підтримати донорський рух напе�

редодні свята вирішив і голова КМДА

Олександр Попов. Учора очільник міськ�

адміністрації здав кров в одному зі сто�

личних відділень переливання крові. “Я

думаю, це правильно — підтримувати

людей, які займаються цим постійно. Та�

кі люди справді заслуговують на пова�

гу”,— зазначив Олександр Попов.

Для очільника столичної адміністрації

цей досвід не є першим — своєю кров’ю

з тими, хто цього потребує, пан Попов

поділився вже вшосте. Київським добро�

вольцям обіцяє — окрім фінансової під�

тримки з боку держави місто ініціює й

власні проекти для заохочення небайду�

жих людей.

“На сьогодні ми реалізуємо таку ініці�

ативу, як “Картка киянина”, до кінця ро�

ку 425 тисяч мешканців отримають її.

Насамперед це пенсіонери, ветерани, ін�

валіди, інші категорії мешканців. Пере�

конаний, київські донори мають увійти

до цього переліку і отримати “Картку ки�

янина” серед перших. Це дасть їм мож�

ливість скористатися соціальними піль�

гами, які пропонує картка. Зокрема без�

коштовним проїздом у транспорті, зниж�

ками в аптеках та низці супермаркетів

міста”,— наголосив Олександр Попов.

За словами завідувача відділення пере�

ливання крові Київської міської клініч�

ної лікарні № 8 Анни Туровець, такі сти�

мули допоможуть сформувати у місті

верству активних донорів — осіб, які зда�

ють кров по кілька разів на рік за необ�

хідності. Лікар розповідає, що наразі

центр переливання майже повністю за�

безпечує потреби власної лікувальної ус�

танови. Періодично проблеми виника�

ють лише з рідкісними групами та резу�

сами крові, однак в лікарні відпрацьова�

ний механізм співпраці з іншими ліку�

вальними установами міста. Щорічно

частиною власної крові з тими, хто цього

потребує, у цьому відділенні ділиться

майже тисяча осіб. Серед активних доно�

рів — працівники закладу, мешканці нав�

колишніх будинків.

Як зазначив директор Департаменту

охорони здоров’я Віталій Мохорєв, в се�

редньому по місту щорічно кров здає по�

над 22 тисячі донорів. Таким чином,

препаратами крові лікувальні установи

столиці забезпечені на 80 %. “Зараз ми

говоримо про те, що в Києві потрібно

створити сучасний центр, де б були най�

сучасніші умови для забору та зберіган�

ня крові”,— розповів “Хрещатику” пан

Мохорєв.

Такий заклад планують створити на

вул. Зоологічній, провівши реконструк�

цію вже наявних будівель. За словами

посадовця, наразі виділені кошти на ко�

ригування проектно�кошторисної доку�

ментації, тож до кінця року планують

розпочати необхідні роботи.

Цікаво, що сьогодні 75 764 особи ма�

ють статус почесного донора України —

це люди, які понад 40 разів безоплатно

здали кров або 60 разів — плазму. Сього�

дні в Україні 83 особи мають звання за�

служеного донора України, 13 донорів

нагороджені урядовими нагородами. Є

з�поміж них і Герой України — Володи�

мир Ніколаєв з Дніпропетровщини, йо�

го внесок — 663 донації крові (з них 203

літри плазми), та він досі є активним до�

нором

Соціально відповідальний бізнес 

З першо о липня власни и "Карт и иянина" змо-
ж ть орист ватися зниж ами в 5-ти тор овельних
мережах міста
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Рятувати ближнього – легко 
й корисно 

Київ відзначає Всесвітній день донора місячни ом
«Твоя рапля рові – почато моря життя»
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В У раїні може з’явитися інстит т е ономічно о
повноважено о
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Київ готується до святкування 
Дня молоді
З на оди Дня молоді, я ий традиційно відзнача-

ють в останню неділю червня, столиці от ється
ці ава й насичена про рама свят вання. Про рама
передбачає я офіційні з стрічі з ерівництвом дер-
жави і міста, вр чення іменних стипендій тощо, та
і проведення соціальних, спортивних, мистець их
а цій, а та ож онцерт поп лярних ви онавців. Та ,
28 червня на Тр хановом острові розпочнеться и-
ївсь ий ре іональний етап міжнародної про рами
“Ст дентсь а респ блі а”. 30 червня впродовж дня
з 12.00 на Хрещати та майдані Незалежності від-
б ватим ться: молодіжне спортивно-ж рналістсь е
свято “Респ блі ада”, презентація діяльності Київ-
сь о о молодіжно о центр праці, Київсь о о місь-
о о центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та мо-
лоді, а та ож за ладів профтехосвіти та молодіжних
ромадсь их ор анізацій. Крім то о, в е стрім-міс-
теч на майдані Незалежності всі охочі змож ть
позма атися настільном тенісі, армрестлін та
взяти часть веселих стартах на роли ах. Та ож
меш анці та ості міста змож ть пере лян ти по а-
зові вист пи спортсменів та дол читися до флеш-
мобів, майстер- ласів та фото- і відео вестів. О
13.00 на оловній площі столиці розпочнеться свят-
овий онцерт. У рам ах заход та ож відб деться
фестиваль с часної молодіжної льт ри — вист пи
репви онавців, бі-бойзів, ді-джеїв та брей ерів.
Продовжать онцертний марафон молоді ви онавці
та рти з різних міст У раїни

У Древньому Києві збереться 
“Жіноче віче”
15—16 червня до “Пар Київсь а Р сь”, де відтво-

рюється життя Древньо о Києва, з’їд ться жін и з
сієї У раїни, щоб олосно заявити про ідне місце
жін и с спільстві. В соціально-бла одійном заході
“Все раїнсь е жіноче віче” візьм ть часть відомі
артисти, політи и, державні та ромадсь і діячі.
На оловній сцені “Пар Київсь а Р сь” відб вати-

меться онцерт раїнсь их зіро . На іншій сцені від-
б деться Фестиваль автентичної м зи и “Пісенне
джерело У раїни”. Протя ом двох днів Пар вист -
патим ть ращі фоль лорні оле тиви нашої раїни.
На В лиці майстрів роз орнеться ярмаро за часті
понад 50 най ращих народних мільців з сієї У ра-
їни. Б де ор анізовано творч се цію, де відб деться
по аз мод; се цію сімейних взаємин, де вист пати-
м ть психоло и. Віб д ться та ож пісенні молитви за
процвітання нашої раїни, за майб тнє дітей. К льмі-
нацією свята стане своєрідний флешмоб — іль а
тисяч прис тніх зап стять повітря ль и, що сим-
воліз ватим ть “прощення” та “мрію”. “Пар Київсь а
Р сь” розташований с. Копачів Об хівсь о о райо-
н Київсь ої області. Дістатись можна без оштовни-
ми маршр тними автоб сами від ст. м. “Вид бичі”
або власним транспортом. Почато про рами — о
13.00. Вартість вхідно о вит а — 100 рн, для пен-
сіонерів зниж и, діти дош ільно о та ш ільно о ві
відвід ють Пар без оштовно

Шляховики виконуватимуть 
роботи на естакаді Південного
мостового переходу
Я інформ є ом нальна орпорація “Київавто-

дор”, період з 22.00 14 червня до 06.00 17 черв-
ня 2013 ро фахівці ви он ватим ть роботи з ре-
монт деформаційно о шва (вирівнюючо о прила-
д ) на еста аді Південно о мостово о переход че-
рез річ Дніпро. У зв’яз з цим р х автотранспор-
т (низовою стороною) з Наддніпрянсь о о шосе на
просп. Ми оли Бажана першою та др ою см ами
б де част ово обмежено. Керівництво КК “Київ-
автодор” звертається до водіїв з проханням із роз -
мінням поставитись до тимчасових незр чностей,
пов’язаних з ви онанням ремонтних робіт, та за
можливості обирати інші маршр ти перес вання
містом

Одразу після доопрацювання вказаний

вище проект розпорядження буде на�

правлено на погодження у встановлено�

му порядку. У Департаменті транспортної

інфраструктури зазначають, що завдяки

новим нормам вдасться розвантажити

вулично�дорожню мережу міста, поліп�

шити ситуацію із заторами в Києві, а та�

кож зменшити руйнування асфальтного

покриття. Окрім цього, обмеження в’їзду

великогабаритного транспорту в столи�

цю пов’язане із надзвичайною ситуацією,

яка сталася в місті у березні через вели�

чезні снігопади. “Тож такі заходи дозво�

лять зменшити кількість вантажівок в

столиці, підвищать пропускну спромож�

ність доріг та позитивно вплинуть на еко�

логічний стан центральної частини Ки�

єва”,— зазначив перший заступник голо�

ви КМДА Анатолій Голубченко.

Нагадаємо, що на попередній сесії Ки�

ївради, яка відбулася 22 травня, депутати

ухвалили рішення щодо обмеження в’їз�

ду вантажних автомобілів із дозволеною

максимальною масою понад 4,5 тонни в

столицю з 7.00 до 20.00. Крім того, було

визначено й маршрути, якими дозволено

курсувати, а саме: просп. Бажана, Пів�

денний мостовий перехід через Дніпро,

Столичне шосе, вул. Академіка Заболот�

ного, Одеська площа, Велика Кільцева

дорога, просп. Палладіна, вул. Міська,

Гостомельське шосе, Нова дорога,

просп. Мінський, площа Т. Шевченка,

вул. Полярна, вул. Богатирська, Тульська

площа, просп. Московський, просп. Ге�

нерала Ватутіна, Керченська площа, вул.

Братиславська, Броварський просп.
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Розробка механізму в’їзду вантажних автомобілів у Київ наразі перебуває 
на завершальному етапі

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Щомиті по всьом світові людей б дь-я о о ві за життєви-
ми по азни ами вини ає необхідність в переливанні рові. Са-
ме том ожен донор робить свій безцінний внесо добр
справ — дар є ом сь життя. У Києві, я і в У раїні в цілом ,
добровільне донорство не надто поширене явище. Я наслідо ,
препаратами рові лі вальні за лади міста забезпечені на 80
%. У всесвітнє свято донорів столична влада обіцяє — иїв-
сь им добровольцям забезпечать не лише моральн підтрим ,
а й матеріальні заохочення.

Власним при ладом підтримати донорсь ий р х напередодні свята вирішив і олова КМДА Оле сандр Попов. Учора очільни місь адміністрації здав ров в одном зі столичних відділень
переливання рові

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Профільні стр т рні підрозділи Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації заверш ють доопрацювання прое т розпоряджен-
ня, я ий має визначити чіт ий механізм ви онання взаємопо-
в’язаних заходів, спрямованих на обмеження в’їзд вантажних
автомобілів із дозволеною ма симальною масою понад 4,5
тонни в межі столиці з 07.00 до 20.00 та в її центральн части-
н . Та е рішення б ло прийнято деп татами Київради під час
останньої сесії. За ньо о тоді про олос вали 79 деп татів.
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Минулого тижня в Києві було демонтовано 
понад 150 МАФів
Упродовж мин ло о тижня (3-8 червня) силами КП “Київбла о стрій”

та РДА б ло демонтовано 137 тимчасових спор д. Додат ово в ре-
з льтаті застосованих заходів власни и самостійно демонт вали 15
ТС, повідомили Департаменті місь о о бла о строю та збереження
природно о середовища.
Та , демонтовано тимчасові спор ди на в л. Лютневій, 58-А та в л.

Червоноармійсь ій, 116 (на розі в л. Тельмана) в Голосіївсь ом райо-
ні; на просп. Ми оли Бажана, 3-А, в л. Бориспільсь ій, 2, в л. Бориса
Гмирі, 1, в л. Княжий Затон, 14-Б, в л. Приво зальній (на розі в л. Іл-
ліча), в л. Рев ць о о, 12/1, в л. Срібно ільсь ій, 1, Хар івсь ом шо-
се, 160 (3 об’є ти), Хар івсь ом шосе, 176-Б, в л. Ялтинсь ій, 20/18
(2 об’є ти) Дарниць ом районі; на просп. Мая овсь о о, 26 Дес-
нянсь ом районі; на в л. Димитрова, 7 в Печерсь ом районі; на в л.
Полз нова, в л. Приво зальній, 2 в Солом’янсь ом районі; на в л.
Володимирсь ій (на розі з Ярославовим Валом), просп. Перемо и,
33/1 в Шевчен івсь ом районі. Тимчасові спор ди за цими адресами
б ли встановлені на з пин ах ромадсь о о транспорт та трот арах,
що створювало незр чності в перес ванні меш анців.
Та ож працівни и КП “Київбла о стрій” звільнили від неза онно

встановлених тимчасових спор д зелені зони біля б дин ів на в л. Ар-
мійсь ій, 17, в л. Лютневій, 58-А Голосіївсь ом районі; в л. Де аб-
ристів, 6, в л. Княжий Затон, 13, в л. Урлівсь ій 5-А, Хар івсь ом шо-
се, 168 в Дарниць ом районі

Міська влада зустрілася із власниками 
та працівниками ПАТ “Київхліб”
Дире тор Департамент промисловості та розвит підприємництва

Людмила Денисю з стрілася сьо одні з працівни ами “Хлібо омбіна-
т № 12” ПАТ “Київхліб”, я і мітин вали біля Кабінет Міністрів У ра-
їни та розпочали безстро ов а цію олод вання. Звертаючись до
прис тніх, вона на олосила, що иївсь а влада підтрим є власно о
столично о виробни а й не доп стить масово о звільнення членів тр -
дово о оле тив товариства.
“Ми с ли аємо термінов робоч нарад з цьо о привод , до часті

в я ій запрош ємо я власни ів, та і працівни ів ПАТ “Київхліб”, аби
разом дося ти он ретних домовленостей”,— с азала Людмила Дени-
сю .
На адаємо, що місь а адміністрація вже проводила спільно з деп -

татами Київради дві з стрічі з питань вирішення онфлі т між праців-
ни ами та власни ами товариства. За рез льтатами цих з стрічей б -
ло направлено лист до Київради з проханням ініціювати створення
спеціальної омісії з перевір и роботи підприємства та йо о привати-
зації із зал ченням представни ів сіх деп татсь их фра цій та р п

Цифра дня

9 753 000 000 
гривень становили митні надходження до бюджетів усіх рівнів за п`ять
місяців цього року 

Про це повідомила начальник ГУ Міндоходів у м. Києві 
Ірина Носачова 
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На станції “Печерська” розпочався ремонт 
колійної стіни
У ніч із 12 на 13 червня працівни и иївсь о о метрополітен розпо-

чали планові роботи з лі відації проті ання на олійній стіні на станції
“Печерсь а” Сирець о-Печерсь ої лінії, вздовж я ої поїзди р хаються
напрям від станції “Червоний х тір” до станції “Сирець”.
Я зазначили в КП “Київсь ий метрополітен”, наразі на станції про-

водиться част овий демонтаж облицювання олійної стіни, після чо о
б д ть ви онані роботи з відведення проті ання та ерметизації бетон-
ної онстр ції. Насам інець б де повністю відновлено оздоблення сті-
ни. Ремонт проводитиметься в нічний час після за інчення р х поїз-
дів, тож на режим роботи станції та я ість обсл ов вання пасажирів
метрополітен це не вплине.
Після завершення зазначених робіт станція “Печерсь а” матиме

первинний ви ляд

На Подолі реконструюють електромережі
У Подільсь ом районі столиці ре онстр юють еле тричні мережі

10 В живлення розподільчої підстанції 1. Підписано відповідне розпо-
рядження КМДА.
З ідно з до ментом, ПАТ “Київенер о” дор чено, відповідно до роз-

робленої та затвердженої в становленом поряд прое тно- ошто-
рисної до ментації, здійснити за власний ошт ре онстр цію еле -
тричних мереж з 10 В живлення розподільчої підстанції 1.
На олош ємо, що траса абельної ділян и ЛК 10 В проходить на

в лицях Еле три ів, Заводсь ій, Костянтинівсь ій та Оленівсь ій. Пе-
рехід проїжджих частин в лиці Ново остянтинівсь ої та Межи ірсь ої
здійснюватиметься в за ритий спосіб методом оризонтально о б -
ріння, а перехід в лиць Оленівсь ої, Еле три ів та Межи ірсь ої ви о-
нають від ритий спосіб з розриттям проїжджих частин та трот арів.
Під час ви онання заходів на трот арах б де забезпечено вільний

проїзд автотранспорт до приле лих б дин ів та станов. Для безпеч-
но о проход пішоходів встановлять о орожі та, разі необхідності, пі-
шохідні міст и

У п’ятницю та суботу в місті проведуть ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 14 і 15 червня в столиці відб д ться традиційні сільсь о оспо-
дарсь і ярмар и. Зо рема в п’ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом
районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Ал-
ма-Атинсь ій, 64; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Пе-
черсь ом — на розі в лиць Л. Первомайсь о о та І. Мечни ова, Твер-
сь 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 Солом’ян-
сь ом — на в л. Освіти (в межах в лиць В зівсь ої та М. Кривоноса);
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, розі в лиць Щ сєва та
Тираспольсь ої. У с бот ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом райо-
ні на в л. Голосіївсь ій, 4-8; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в
Деснянсь ом — на в л. Лис івсь ій (в межах в лиць Милославсь ої та
Рад нсь ої); в Дніпровсь ом — на б льв. Праці, 3-9; в Оболонсь о-
м — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л. Чер-
воноармійсь ій (в межах в лиць Тверсь ої та Ковпа а); в Подільсь о-
м — на просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о о пар ); в Святошин-
сь ом — на в л. Жол дєва; в Солом’янсь ом — на в л. П люя, 5,
в л. Керченсь ій; в Шевчен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32-38

Соціально відповідальний 
бізнес
З першого липня власники "Картки киянина" зможуть 
користуватися знижками в 5�ти торговельних мережах міста
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Голова Київсь ої місь ої
державної адміністрації
Оле сандр Попов підписав
меморанд м з тор овель-
ними мережами щодо
часті в прое ті “Карт а
иянина”. До овір про
співпрацю б ло ладено
між Департаментом про-
мисловості та розвит
підприємництва, Департа-
ментом соціальної політи-
и та 5-ма тор овельними
мережами. Вже від пер-
шо о липня власни и соці-
ально о пласти отрим -
ватим ть зниж и на това-
ри в різних с пермар етах
міста.

Київський бізнес усе більше набу�

ває ознак соціально відповідально�

го. “Фішка”, яка вже є звичною й

модною на Заході, набуває популяр�

ності й в Україні, зокрема — в Києві.

Тому представники великих мереж

ПП “Білла Україна”, ПП “Торговий

дім “Вест лайн”, ПрАТ “Фуршет”,

ТОВ “Новус Україна” та ПрАТ “Ікс

5 Рітейл Груп Україна” відгукнулися

на пропозицію міської влади щодо

участі в проекті “Картка киянина”.

“Сьогодні ми робимо ще один

крок назустріч киянам. До тих пільг,

які вже можуть отримати власники

“Картки киянина”, а це знижки на

ліки та проїзд у громадському

транспорті, додалася ще одна. Влас�

ники й керівники кількох торго�

вельних підприємств зголосилися

підписати з міською владою угоду

про надання мешканцям міста з не�

великими доходами — користува�

чам картки — знижок на придбання

продуктів та інших товарів. У по�

дальшому планується, що все біль�

ше послуг буде надаватися з різни�

ми знижками. Таким чином, ми

кожного киянина хочемо захистити

в частині додаткових соціальних

пільг та мотивацій”, — зазначив

Олександр Попов.

Користуватися знижками в зазна�

чених торговельних мережах корис�

тувачі “Картки киянина” зможуть

уже з 1 липня, про що заявила ди�

ректор Департаменту промисловості

та розвитку підприємництва Люд�

мила Денисюк. Вона також повідо�

мила, що найближчим часом така ж

угода буде підписана ще з трьома

торговельними мережами.

“Чимало магазинів мають дис�

контні програми для пенсіонерів, є

вони й у нас,— розповів голова на�

глядової ради ПрАТ “Фуршет” Ігор

Баленко.— Як на мене, не може од�

наково коштувати хліб для тих, хто

приїжджає в магазин на “Мерседе�

сі”, і тих, кого ми називаємо сього�

дні соціально незахищеним, — це

несправедливо. Тож дуже правиль�

ний підхід з боку міської адміністра�

ції запровадити проект, який би на�

давав пільги малозабезпеченим не

лише при покупках у супермарке�

тах, а й аптеках, на проїзд у транс�

порті, й ми будемо його підтримува�

ти”.

Нагадаємо: до кінця року ще змо�

жуть долучитися до проекту та отри�

мати “Картку киянина” мешканці

столиці — насамперед, пільговики

та пенсіонери з доходом до 1500 грн.

У перспективі стати власником

картки зможе кожен містянин. Роз�

ширюватимуть і перелік послуг,

якими зможе скористатися власник

пластикової картки. Зокрема, у най�

ближчих планах — запровадити до�

даток “Культура”, що передбачає

знижки при відвідуванні комуналь�

них закладів культури — 14�ти музе�

їв та 7�ми кінотеатрів

Місто активно готується 
до зими
У Києві ремонтують тепломережі, будинки та планують 
закуповувати необхідну техніку
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Попри с ладні по одні
мови, мин л зим Київ
пережив без надзвичайних
сит ацій. Ком нальни и
за важ ють, що ремонтні
роботи, проведені в попе-
редні ро и, та зла оджена
співпраця всіх сл жб до-
зволила оперативно реа -
вати на б дь-я і ви ли и.
Аби холодна пора 2013-
2014 ро ів теж пройшла
без неприємних “сюрпри-
зів”, влада вже розпочала
приводити до лад інже-
нерні ом ні ації та б дин-
и міста.

Як розповів начальник Управлін�

ня контролю експлуатації житлово�

комунальної інфраструктури, за�

ступник директора Департаменту

житлово�комунальної інфраструк�

тури Володимир Баженов у прямо�

му ефірі телеканалу “Київ”, перези�

мувало місто без надзвичайних си�

туацій. “В Києві не було жодної ава�

рії, на усунення якої пішло б більше

відведеного часу — більше доби. У

нас були ситуації, коли мешканці

будинків на окремих вулицях півто�

ра�два дні були без тепла, але це бу�

ло спричинено повторними пори�

вами на тепломережах, які ми ре�

монтували. Не треба забувати, що

зношеність мереж у Києві близько

90 %. І я вважаю, що люди, які за та�

ких умов забезпечили місто теплом,

створили маленький, непомітний,

але все ж подвиг”,— зазначив пан

Баженов.

Посадовець констатує, що змен�

шенню кількості поривів сприяли

злагоджена робота оперативного

штабу при КМДА, а також резуль�

тати робіт, які були проведені на

мережах в 2011�2012 роках. Аби цю

зиму Київ пере�

жив ще з кращи�

ми показника�

ми, вже 22 квіт�

ня місто розпо�

чало гідравлічні

в и п р о б у в а н н я

т е п л о м е р е ж .

Зокрема в мину�

лому році ПАТ

“Київенерго” у

реконструкцію мереж вклало 300

млн грн, не меншу суму планують

реалізувати і цього року. В пла�

нах — реконструювати майже 33

км теплових та 30 км кабельних

мереж. З переліком вулиць та діля�

нок кожен охочий може ознайоми�

тися на офіційному сайті “Київе�

нерго”.

До слова, нові труби, які заклада�

ють комунальники, є надсучасни�

ми, де потрібно — покриті пласти�

ком, аби не за�

знавали руйнів�

них процесів ко�

розії. Фахівці

упевнені: такі

труби зможуть

прослужити міс�

ту ще 50�60 ро�

ків.

Готують до хо�

лодної пори року

і житловий фонд столиці. Незважа�

ючи на складну ситуацію з міським

бюджетом, цьогоріч Київрада виді�

лила 30 млн грн на ремонт покрі�

вель, фасадів та внутрібудинкових

мереж. Як повідомив Володимир

Баженов, ці кошти будуть спрямова�

ні на ремонт найбільш проблемних

будинків. З поадресним їх переліком

можна ознайомитися на офіційному

сайті КМДА. На підготовку ж до

осінньо�зимового періоду соціаль�

ної сфери передбачено виділити з

бюджету 12,5 млн грн.

Вже сьогодні до зими у Києві го�

тують понад 11 тисяч житлових бу�

динків.

Закупить місто й додаткову техні�

ку для прибирання снігу. За словами

пана Баженова, значні снігопади

наприкінці березня засвідчили, що

без придбання сучасного обладнан�

ня — вручну — впоратися з такими

об’ємами опадів неможливо. Саме

тому Київ закупить 115 одиниць

спецтехніки. Посадовець сподіває�

ться, що машини допоможуть цього

року боротися зі снігом значно

ефективніше

Користуватися знижками в торговельних мережах 
ПП "Білла Україна", ПП "Торговий дім "Вест лайн",

ПрАТ "Фуршет", ТОВ "Новус Україна" 
та ПрАТ "Ікс 5 Рітейл Груп Україна» користувачі 

"Картки киянина" зможуть уже з 1 липня 

Попри складну ситуацію 
з міським бюджетом, 

в цьому році Київрада
виділила 30 млн грн 
на ремонт покрівель,

фасадів та
внутрібудинкових мереж

Вже від першо о липня власни и соціально о пласти отрим ватим ть зниж и на товари в різних с пермар етах міста

Аби цю зим Київ пережив ще з ращими по азни ами, вже з 22 вітня місто розпочало ідравлічні випроб вання тепломереж
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Тенденції

Ділові новини

Економіці прогнозують 
1 % зростання
Світовий бан про ноз є, що

зростання раїнсь ої е ономі и
2013 році залишиться незнач-
ним — на рівні 1 %, але все ж
більшим за по азни мин ло о
ро . Про це йдеться в новій до-
повіді Світово о бан (СБ) “Гло-
бальні е ономічні перспе тиви,
червень 2013 ро ”, передає
“У рінформ”. “Зростання в У ра-
їні, за про нозами, залишиться
слаб им, на рівні 1,0 % в 2013 ро-
ці в порівнянні з 0,2 % 2012 ро-
ці. Зростання підтрим ватиметь-
ся стій им споживчим попитом
при збільшенні обся ів роздрібної
тор івлі, в той час я промисло-
вість продовж є с ороч ватися і
світові ціни на сталь залишаються
зниженими”,— йдеться допові-
ді. Перспе тиви раїнсь ої е о-
номі и с ладнені та ими ви ли-
ами, я висо і бюджетний дефі-
цит і зовнішній бор , постійний
дефіцит рах н поточних опера-
цій, зменшення золотовалютних
резервів, а та ож де-фа то при-
в’яз а національної валюти до до-
лара. Реформи, я і мож ть відб -
тися після нинішніх пере оворів
У раїни з ЄС, МВФ та Росією, ма-
тим ть вирішальне значення для
зростання е ономі и раїни в
майб тньом . З ідно з доповіддю,
на даний час зростання раїн-

сь ої е ономі и 2014-м про но-
з ють на рівні 3,0 %, 2015-м —
4 %. Дефіцит рах н поточних
операцій (% ВВП) в У раїні в 2012
році нині оцінили 8,4 % ( січне-
вій доповіді б ло 7,8 %), 2013
році цей по азни про ноз ють на
рівні 7,4 % ( січневій доповіді —
6,6 %), 2014 — 6,8 % ( січні —
5,6 %), 2015 році — 6,2 % ( січ-
ні — 4,7 %). На адаємо, попе-
редній анало ічній доповіді січні
нинішньо о ро СБ про ноз вав
зростання ВВП У раїни за рин о-
вими цінами 2013 році 2,2 %,
2014 році — 3,2 %, 2015-м —

на 3,5 %, а зростання вітчизняної
е ономі и 2012 році оцінювали
0,5 % (на відмін від нині в азаних
0,2 %)

В Україні поліпшать 
інвестклімат

Президент Ві тор Ян ович під-
писав У аз “Про невід ладні захо-
ди щодо прис орення здійснення
е ономічних реформ”. Кабмін
дор чено здійснити низ ро ів
для поліпшення інвест лімат .
Уряд має прис орити спрощення
мов ведення бізнес , зо рема
пере лян ти нормативно-правові
а ти з питань ре лювання місто-
б дівної діяльності. Держ омпід-
приємництва дор чено під от ва-
ти зміни до за онодавства, спря-

мовані на вдос оналення роботи
ор анів державно о на ляд ( он-
тролю). Зміни б д ть спрямовані
на с орочення перелі відносин,
на я і не поширюється дія За он
“Про основні засади державно о
на ляд ( онтролю) сфері ос-
подарсь ої діяльності”, та зв жен-
ня підстав для проведення поза-
планових перевіро . На рівні за-
он мають з’явитися норми що-
до проведення омпле сної пла-
нової перевір и підприємства
спільно всіма ор анами держ он-
тролю. Крім то о, ор ани онтро-
лю б д ть зобов’язані розміщ ва-
ти на своїх сайтах нормативно-
правові а ти, додержання вимо
я их перевіряється ході перевір-
и. В разі відс тності вільно о та
безоплатно о дост п с б’є тів
осподарювання до зазначених
а тів державні ор ани не мати-
м ть права здійснювати перевір-
и щодо додержання їх вимо . Та-
ож Кабмін дор чено прис ори-
ти під отов за онопрое т про
перелі адмінпосл та плат (ад-
міністративний збір) за їх надан-
ня. Разом із місцевою владою
ряд має забезпечити створення
мережі центрів надання адмінпос-
л , а та ож створити належні
мови для здійснення держреєст-
рації юросіб та фізичних осіб —
підприємців стр т рними підроз-
ділами Мін’юст

У столиці побільшало 
платників ПДВ
З почат ро в столиці плат-

ни ами ПДВ зареєстр валися
7413 підприємств. Про це пові-
домила начальни Головно о
правління Міндоходів м. Києві
Ірина Носачова. За словами е-
рівни а столично о правління
Міндоходів, відповідном пе-
ріоді мин ло о ро зазначений
по азни с лав 5318 с б’є тів
осподарювання. Отже, іль ість
свідоцтв платни а ПДВ, виданих
за п’ять місяців 2013 ро , зрос-
ла на 2095 свідоцтва. За алом
станом на 1 червня на облі ГУ
Міндоходів м. Києві переб ває
понад 62 тис. платни ів подат
на додан вартість. Позитивна
динамі а в цьом процесі ви ли-
ана спрощенням реєстраційних
процед р. “Щомісячно Києві
реєстр ється близь о тисячі но-
вих платни ів подат на додан
вартість. Та , травні цьо о ро
видано більше 900 свідоцтв
платни а ПДВ, але ре ордним
виявився березень 2013 ро —
видано майже 2 тисячі свідоцтв
платни а ПДВ”,— повідомила
Ірина Носачова. Фахівці столич-
но о правління Міндоходів схи-
ляються до д м и, що іль ість
платни ів подат на додан вар-
тість зростатиме й надалі. Цьом
сприятиме впровадження проце-

д ри отримання свідоцтва плат-
ни а ПДВ за допомо ою еле -
тронних сервісів

Фінансове шахрайство 
в “Аеросвіті”

Про рат ра Київсь ої області,
провівши перевір , встановила,
що авіа омпанія ПрАТ “Аеросвіт”
пор шила вимо и Цивільно о та
Земельно о оде сів У раїни, а
та ож За он У раїни “Про іпоте-
”. Я повідомили “Хрещати ” в

про рат рі, зо рема встановле-
но, що напри інці 2012 ро час-
тин майна авіа омпанії переда-
но в застав одном з бан ів на
підставі до овор іпоте и. При
цьом земельна ділян а площею
7,344 а, розміщена в межах
аеропорт “Бориспіль”, я а є
предметом іпоте и, переб ває на
праві постійно о орист вання в
ДП “МА “Бориспіль” та є в дер-
жавній власності.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 За он

У раїни “Про іпоте ”, предме-
том іпоте и може б ти лише
майно, я е переб ває власності
іпоте одавця. Зважаючи на за-
значен норм за он , сл жбові
особи ПрАТ “Авіа омпанія “Аеро-
світ” надали іпоте одержателю
завідомо неправдив інформацію
щодо переб вання власності
зазначеної вище земельної ді-

лян и. За рез льтатами перевір-
и про рат рою області внесе-
но відомості до Єдино о реєстр
дос дових розслід вань за ч. 1
ст. 222 КК У раїни, тобто — шах-
райство з фінансовими рес рса-
ми. Хід дос дово о розслід ван-
ня римінально о провадження
про рат рою області взято на
онтроль

Платіжна система — 
поза законом

Працівни ами фінансових роз-
слід вань виявлено значні пор -
шення роботі товариства з об-
меженою відповідальністю, я е є
арантом діяльності платіжної
системи Web Money Transfer на
території У раїни, повідомляє
прес-сл жба Міністерства дохо-
дів і зборів. До то о ж становле-
но, що правила діяльності даної
платіжної системи не по одж ва-
лися з НБУ. Вил чено вели
іль ість омп’ютерної техні и,
я а забезпеч вала діяльність
платіжної системи. Нині на бан-
івсь их рах н ах підприємств,
що входили до неза онної схеми,
забло овано понад 60 млн рн.
Наразі слідчі дії тривають. Після їх
завершення матеріали б де пе-
редано до с д для прийняття рі-
шення відносно ор анізаторів
злочинної схеми

Обережно: шахраї
Аферисти наживаються 
на довірливих громадянах, 
обіцяючи їм "швидкі" кредити
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Динамі а злочинів в раїнсь ій редитно-фінансовій
системі цьо о ро відч тно зросла. Я повідомили
“Хрещати ” в ГУ МВС У раїни в місті Києві, я що
2011 році б ло пор шено 682 та і римінальні справи,
а в мин лом році — 187, то з почат 2013 ро вже
від рито 359 римінальних проваджень.

За даними мілі	

ції, питома вага та	

ких злочинів скла	

дає близько 1—1.5

% від загально	

кримінальних зло	

чинів та 10—15 % у

структурі еконо	

мічних правопору	

шень. Загалом із

початку 2013 року

слідчими підрозді	

лами ГУ МВС

України в м. Києві

було оголошено повідомлення про підозру 68 особам.

Нагадаємо, саме цього тижня в Києві викрито чергове фінансове шах	

райство. Так, закарпатські УБОЗівці за підозрою в організації кредитних

афер затримали чоловіка, який переховувався в столиці. Він та ще чотири

учасники угруповання впродовж 2010—2013 років обкрадали довірливих

українців. Адже останнім часом отримати реальні гроші в кредит дуже

складно, банки пропонують позики під високий відсоток та ще й обов’яз	

ково під заставу якогось цінного майна. Такою ситуацією й скористалися

зловмисники, які заманювали людей казковими умовами отримання кош	

тів. Чоловіки створили низку фіктивних підприємств та обіцяли швидкі

кредити під низькі відсотки й без довідки про прибутки. Однак для отри	

мання коштів треба було сплатити перший внесок.

Далі, навіть ще не одержавши кредитних коштів, люди вже мали сплачу	

вати відсотки. А в кінцевому результаті потерпілі так і не отримували жод	

ної копійки. Сподіваючись на кредит, вони нерідко несли в псевдобанк

останні заощадження. На даний час правоохоронцям відомо, що зловмис	

ники обікрали потерпілих на суму майже 10 млн грн. Однак це лише поча	

ток — точні збитки будуть встановлені в ході розслідування. На сьогодні

проводяться обшуки, всім фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні

кримінального правопорушення. Рішенням суду учасники угруповання пе	

ребуватимуть під вартою до моменту внесення грошової застави. Дії зло	

вмисників кваліфіковані як шахрайські, за що вони можуть загриміти за

ґрати на 12 років.

У свою чергу, ЗМІ повідомили, що суд Ужгорода відпустив під заставу в

250 тис. грн одного із затриманих — маловідомого співака Максима Ос	

тровського під псевдонімом Vall Diss. За даними правозахисників, підозрю	

ваний створив мережу фірм, які обдурили понад 7 тис. українців на 25 млн

грн, обіцяючи швидкі кредити. Свою діяльність він вів із 2010 року, а нази	

вав фірми іменами розкручених брендів, в тому числі “Б. А. Н. К. Народ	

ний”, “ПАТ Європейський кредит”, “Б. А. Н. К. юей”, “Кредит Груп”,

“ТФК “Актив”. Фірми підозрюваного були зареєстровані в Ужгороді.

Зазначимо, що подібні факти шахрайств непоодинокі. При цьому грома	

дяни, купуючись на низькі ставки та відсутність вимог щодо довідки про

доходи, добровільно підписують хитро складені угоди з аферистами.

Тож аби не попастися на гачок шахраїв, столичні правоохоронці радять:

1. при здійсненні фінансових операцій завжди перевіряйте у фінансовій

установі наявність відповідної ліцензії та інші дозвільні документи;

2. самостійно здійснюйте моніторинг мережі Інтернет, особливу увагу

звертайте на відгуки про підприємство. Як правило, сумнівні фінансові ус	

танови заманюють потенційних клієнтів заниженою відсотковою ставкою;

3. звертайте увагу на назву підприємства, оскільки окремі товариства

маскують її під назви відомих банківських та фінансових установ;

4. обов’язково уважно перечитайте договори, які вам потрібно підпи	

сати

Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ô³íàíñîâ³ çëî÷èíè ïåðåäáà÷åíà Êðèì³íàëüíèì êîäåêñîì
Óêðà¿íè, à ñàìå: ñò. 190 “Øàõðàéñòâî”. Êàðàºòüñÿ øòðàôîì àáî, â çàëåæíîñò³ â³ä
îáòÿæóþ÷èõ îáñòàâèí, ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 12 ðîê³â; ñò. 191 ÊÊ
Óêðà¿íè “Ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëîâæè-
âàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì” — êàðàºòüñÿ øòðàôîì àáî, â çàëåæíîñò³ â³ä îáòÿ-
æóþ÷èõ îáñòàâèí, êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä 4 äî 8 ðîê³â; ñò. 209
ÊÊ Óêðà¿íè “Ëåãàë³çàö³ÿ (â³äìèâàííÿ) ãðîøîâèõ êîøò³â òà ³íøîãî ìàéíà, çäîáó-
òèõ çëî÷èííèì øëÿõîì” — êàðàºòüñÿ øòðàôîì àáî, â çàëåæíîñò³ â³ä îáòÿæóþ÷èõ
îáñòàâèí, êàðàºòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê â³ä 5 äî 12 ðîê³â.
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Бізнес�омбудсмен проти 
корупціонерів
В Україні може з’явитися інститут економічного уповноваженого
Марта КОХАН
“Хрещатик”

Кор пція, не он рентна
поведін а, несправедливі
підходи до ведення бізне-
с залишаються оловними
переш одами для інвест -
вання в У раїн , визнають
е сперти. Відта для від-
стоювання інтересів інвес-
торів в У раїні та захист
їхніх прав пропон ється
створити інстит т бізнес-
омб дсмена.

Захист для інвестицій
Так, Європейський банк рекон	

струкції та розвитку, який в 2012 році

інвестував в проекти в Україні майже

мільярд євро, вже заявляв раніше, що

може скоротити свої вкладення саме

через високий рівень корупції в кра	

їні. Відтак ЄБРР пропонував забезпе	

чити відповідні законодавчі зміни та

створити незалежний інститут бізнес	

омбудсмена, до якого підприємці

зможуть звертатися у разі порушення

їхніх прав.

Активно обговорювали цю ідею й

на I Міжнародній бізнес	конференції

“ABC: Ukraine & Partners”, яка розпо	

чала свою роботу в столиці цього чет	

верга. “У діалозі з бізнесом і міжна	

родними організаціями ми повинні

знайти шляхи вирішення проблем,

використовуючи найкращі практики.

Було б логічно знайти рішення через

інститут бізнес	омбудсмена, в якого

були б повноваження спілкуватися з

органами влади, а влада в свою чергу

могла би швидко реагувати на вияви

негативних явищ”,— заявив голова

представництва ЄБРР в Україні Шев	

кі Акюнер.

Він нагадав, що попередньо ця іні	

ціатива вже обговорювалася з україн	

ським урядом та отримала схвалення.

“Треба орієнтуватися на філософію,

що капітал є глобальним. Не захи	

щайте інвесторів, а захищайте інвес	

тиції”,— підкреслив пан Акюнер. Та	

кож він запропонував ставити чіткі

кількісні завдання керівникам органів

виконавчої влади й жорстко контро	

лювати їх виконання.

Нагадаємо, що ЄБРР допомагав

створювати посаду бізнес	омбудсме	

на в Росії. Він відстоює інтереси ком	

паній в судах під час рейдерських за	

хоплень і конфліктів бізнесу з право	

охоронними органами.

Рівняння на рейтинги

Те, що корупція є проблемою но	

мер один в Україні, підтвердив за ре	

зультатами проведеного опитування

й директор з розвитку бізнесу ауди	

торської компанії Price	

waterhouseCoopers Енді Кузич. Вод	

ночас він визнав, що покращення

Україною показників в рейтингу

сприятливості ділового середовища

Doing Business демонструє, що ре	

форми починають давати результа	

ти. “Я майже впевнений, і мої коле	

ги підтвердять, що Україна значно

підніметься у рейтингу Doing Вusi	

ness за 2013 рік”,— заявив пан Ку	

зич. Нагадаємо, що за оцінками

рейтингу Doing Вusiness	2013 Укра	

їна отримала 137	ме місце за показ	

ником легкості ведення бізнесу. Хо	

ча, незважаючи на зростання на 15

пунктів порівняно з 2012	м роком,

Україна залишається на вкрай низь	

кому рівні порівняно навіть з транс	

формаційними економіками. На	

приклад, Грузія в рейтингу посіла 

9 місце, Вірменія — 32	е, Білорусь —

58	е, Молдова — 83	є, Росія — 

112	е.

Тож голова Міністерства доходів і

зборів Олександр Клименко зі свого

боку також визнав, що корупція сьо	

годні є головним викликом для кра	

їни. “Два роки тому був виклик з

ПДВ, ми вирішили питання і впрова	

дили автоматичне відшкодування. За	

раз виклик — корупція”,— сказав він.

Тому Міндоходів обіцяє докласти

максимум зусиль, аби в Україні як	

найшвидше був створений інститут

економічного уповноваженого. “Нам

дуже важливо, щоб в Україні розпоча	

лася робота уповноваженого еконо	

мічного інституту. Ми докладемо всіх

зусиль, щоб він запрацював”,— під	

креслив міністр. Він також зазначив,

що наразі працює спеціальний інст	

румент громадського контролю за ко	

рупцією “Пульс податкової”, в межах

якого 97 % скарг вирішується впро	

довж 1,5—2 днів.

Водночас президент польсько	

української торгової палати та екс	мі	

ністр економіки Польщі Яцек Пєхота

нагадав про недоліки такого підходу.

Так, незадоволені підприємці після

подання офіційних скарг продовжу	

ють на місцях спілкуватися з тими са	

мими чиновниками, причому якість

спілкування не покращується. Він та	

кож зауважив, що в Польщі для бо	

ротьби з корупцією було створено

спеціальне антикорупційне бюро.

Правила гри для бізнесу

Фахівці вже зазначали зі свого боку,

що створення інституту бізнес	ом	

будсмена в Україні могло б стати хо	

рошим сигналом для інвесторів в очі	

куванні підписання Угоди про асоці	

ацію і зону вільної торгівлі з ЄС. Вод	

ночас зрозуміло, що бізнес	омбудс	

мен, навіть з широкими повноважен	

нями, самостійно не вирішить проб	

лем підприємництва. Адже всі вони

потребують комплексного підходу. До

того ж новий орган може дублювати

функції наявних відомств, таких, як

Мінекономрозвитку та Держкомпід	

приємництва.

Бізнес	клімат в Україні залишає ба	

жати кращого й через те, що у нас від	

сутнє стабільне податкове законодав	

ство. “За два роки існування Подат	

кового кодексу до нього було внесено

вже більше двох тисяч змін. За такого

стану речей інвестори просто бояться

вкладати гроші в Україну, оскільки

невідомо, які правила ведення бізнесу

їх можуть очікувати через місяць”,—

нагадав “Хрещатику” експерт Ради

підприємців при Кабміні Сергій

Кравченко.

Тож головними проблемами для

бізнесу залишаються корупція, подат	

кове законодавство і адміністрування

податків, а також відсутність дешевих

довгострокових кредитів. Саме вирі	

шення проблемних питань сплати по	

датків та встановлення чітких зрозу	

мілих правил розмитнення товарів на

митниці є найбільш важливим для

бізнесу, констатують експерти.

Міндоходів зі свого боку обіцяє

вдосконалити механізм електронного

звітування та спілкування у митній

сфері. Крім того, має бути зроблено

акцент на постаудиті. “Після створен	

ня Міндоходів ми маємо гармонізува	

ти аудит і зробити це необтяжливим

для платника”,— підкреслив Олек	

сандр Клименко.

Влада також обіцяє забезпечити ре	

альний сектор і довгостроковими та

дешевими кредитами. “Головним

інструментом стане Державний банк

розвитку. Він буде забезпечувати ре	

сурсами банки, які, в свою чергу, бу	

дуть видавати довгострокові кредити

на реалізацію проектів модернізації

виробництва”,— зазначив перший ві	

це	прем’єр	міністр Сергій Арбузов,

представляючи на конференції “Про	

граму активізації розвитку економіки

на 2013—2014 роки”. За його словами,

наразі уряд розглядає кілька відповід	

них проектів на суму понад 600 млн

грн, за якими прийнято позитивне рі	

шення. Крім того, введення такого

інструмента, як Державний банк роз	

витку, дозволить усунути чиновників

від безпосереднього розподілу фінан	

сових ресурсів, вважає він. “Завдяки

цьому різко знизяться корупційні ри	

зики. А у держави будуть платоспро	

можні позичальники — банки”,—

підкреслив Сергій Арбузов.

Тому українська влада запросила

іноземних інвесторів до співпраці за

пріоритетними для країни проектами

вже зараз, обіцяючи всіляку підтрим	

ку. Планується, що сьогодні учасники

конференції продовжать спілкування.

Загалом подібні бізнес	конференції

мають стати щорічною платформою

визначення найбільш успішних для

інвестування секторів економіки і

своєрідним практикумом вдоскона	

лення умов ведення бізнесу в Україні.

Зауважимо, що місцева влада Ки	

єва також обіцяє зі свого боку забез	

печити ефективний діалог з підпри	

ємництвом. Так, за ініціативи

КМДА у другій половині травня

цього року було створено постійну

робочу групу з вирішення проблем

бізнесу та інвесторів, які працюють

у Києві

Антикорупційний звіт 
Îðãàíàìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ ó 2012ðîö³ áóëî ñêëàäåíî ïðîòîêîëè ïðî àäì³í³ñ-

òðàòèâí³ êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî 605-òè îñ³á, îðãàíàìè Ñëóæáè áåçïå-
êè Óêðà¿íè – ùîäî 769-òè îñ³á,îðãàíàìè Äåðæàâíî¿ ïîäàòêîâî¿ ñëóæáè Óêðà¿-
íè – ùîäî 92-õ îñ³á, îðãàíàìè Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ ñè-
ëàõ Óêðà¿íè – ùîäî 50-òè îñ³á. 

Êð³ì òîãî, ó 2012ðîö³ äî ñóäó áóëî íàïðàâëåíî êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ïðî 2740
êîðóïö³éíèõ çëî÷èí³â. 

Çàãàëüíà ñóìà çáèòê³â, çàâäàíèõ êîðóïö³éíèìè àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðàâîïîðóøåí-
íÿìè ó 2012 ðîö³, ñòàíîâèëà 1 191 730 ãðí. Çàãàëüíà ñóìà çáèòê³â, çàâäàíèõ êðèì³-
íàëüíèìè êîðóïö³éíèìè ïðàâîïîðóøåííÿìè, ñòàíîâèëà 577,8 ìëí ãðí. 
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МЕДИЦИНА
Хрещатик 14 червня 2013 року

Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Головна проблема бан ро-
ві в У раїні й особливо Ки-
єві — недостатні запаси та
нестача державно о фінанс -
вання онтролю я ості життє-
дайної рідини. Чисельність
донорів с ороч ється, дер-
жавні тест-системи недос о-
налі, а с часно о завод з
перероб и рові столиці не-
має. Тож часто- сто родичі
хворих самостійно м сять ш -
ати ров — приводити або
винаймати донорів за роші й
оплач вати перевір на ін-
фе ції. “Хрещати ” з’ясов -
вав, я і перспе тиви змін на
раще.

Ділитися кров’ю 
як посмішкою

Ще 12 років тому в Україні нарахову�

валося понад 1,5 млн донорів, сьогодні

ж їхня кількість скоротилася до 600 ти�

сяч (торік з них зібрали 350 тисяч літрів

крові). Всесвітня організація здоров’я

рекомендує тримати її запаси в обсязі

12�15 мл на одного жителя, в Україні ж

середній показник складає трохи більше

8�ми мл, до того ж у регіональному роз�

різі картина неоднорідна: якщо в Криму

чи на Дніпропетровщині заготовлюють

16�17 мл на одного жителя, то в деяких

областях — приблизно 6 мл. Особливо

гостро стоїть питання в Києві, де багато

медичних закладів і лікуватися куди

їдуть з усієї країни, а запасів — лише

близько 70 % від необхідної кількості.

Причиною ситуації, що склалася, є

відсутність системної роботи з боку дер�

жави: потрібна постійна агітація,— вва�

жає заввідділення трансфузіології На�

ціонального інституту хірургії й транс�

плантології ім. М. Шалімова, президент

Асоціації безкорисного донорства крові

“ПоКроВа” Лариса Вахненко. “Люди

просто не знають, що у нас мало крові,

що здавати її нешкідливо, а навіть нав�

паки — корисно для здоров’я”,— каже

фахівець. Регулярна здача крові є профі�

лактикою захворювань серцево�судин�

ної системи та, крім того, сприяє само�

оновленню всього організму, поліпшує

емоційний стан людини. А в разі сер�

йозної травми донор має більше шансів

на виживання, оскільки його організм

більш адаптований до крововтрати.

Держава вабить донорів пільгами

(статус “Почесного донора” дає право

на 10 % надбавки до пенсії, на знижки

під час купівлі ліків, на безкоштовне зу�

бопротезування в державних клініках,

на пільгове кредитування для будівниц�

тва житла). Хоча більшість цих привіле�

їв за фактом не надається. Працевлаш�

тованій молоді ж складно відпроситися

з роботи, аби зробити благородну спра�

ву, приватним компаніям довідка з полі�

клініки — не вказівка. А у вихідні дні —

саме в цей час багатьом було би зручно

завітати до станцій переливання крові —

медики не працюють. Ось і маємо відпо�

відний результат.

З нагоди Всесвітнього дня донора Мі�

ністерство охорони здоров’я разом із

громадськими організаціями ініціювали

у Києві місячник донорства “Твоя крап�

ля крові — початок моря життя”. Акція

проводиться вже десятий рік поспіль.

Починаючи з 14 червня, впродовж міся�

ця в столиці працюватиме майже 20

пунктів, де можна здати кров й переві�

рити її на різноманітні інфекції, що та�

кож є свого роду стимулом для донорів.

Гроші ж (за одну дозу у 450 мл платять

160 грн) для багатьох не мають значен�

ня, понад 90 % добровольців не беруть

жодної плати, й медики наголошують,

що донорство має бути безкоштовним.

Належний контроль якості —
справа держави

За словами заступника директора Де�

партаменту реформ та розвитку медич�

ної допомоги Міністерства охорони здо�

ров’я Євгена Мороза, в жодній країні

немає абсолютно “чистої” крові, але рі�

вень безпечності залежить від організа�

ції контролю її якості. Нинішні тест�

системи, які закуповує держава, високо�

чутливі, однак низькоспецифічні,

стверджує директор держпідприємства

“Інститут патології крові й трансфу�

зійної медицини АМНУ” Василь Новак.

Бюджетним коштом купують реагенти

лише на метод ІФА, який не дає можли�

вості ранньої діагностики інфекційних

захворювань.

Цьогоріч у Києві благодійники ініці�

ювали впровадження нових технологій.

У лютому стартувала акція “Безпечна

кров для тяжкохворих дітей “ОХМАТ�

ДИТу”, в рамках якої було організовано

збір коштів на закупівлю реагентів для

перевірки донорської крові методом по�

лімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Він дає змогу виявляти небезпечні за�

хворювання (гепатити В, С, J та цитоме�

галовірусні інфекції) на ранніх стадіях.

Досі батьки хворих діток замовляли

таке дослідження у приватних клініках, і

коштувало воно до 600 грн (для вияв�

лення безпечного донора необхідно зро�

бити не менше п’яти перевірок). Тепер

же ця процедура в лабораторії “ОХ�

МАТДИТу” безкоштовна.

Сьогодні “ОХМАТДИТ” — єдиний

заклад в країні, де безкоштовно для па�

цієнтів здійснюють життєво важливу пе�

ревірку. Проте грошей, зібраних благо�

дійниками, вистачить лише на рік. Піс�

ля завершення пілотного проекту дер�

жава (в особі чиновників Адміністрації

Президента) обіцяла взяти на себе ви�

трати, пов’язані із закупівлею реагентів.

Однак ці наміри поки не підкріплено

конкретними пропозиціями.

Переробка крові також 
у стагнації

У багатьох випадках медицина вико�

ристовує не чисту кров чи плазму, а ви�

роблені з неї препарати (наприклад,

альгумін). Аби їх отримати, необхідно

переробити рідину — а з цим ще більші

труднощі, ніж із донорами. За даними

пана Новака, в Україні є лише 18 апара�

тів для переробки, з них 4 — у Києві.

Однак потреба більша — хоча б по од�

ному в кожній області. До того ж навес�

ні у Київському міському центрі крові

(КМЦК) закрили виробництво препа�

ратів, що викликало гучні дискусії. Ме�

дики кажуть, що не можуть працювати

на застарілому обладнанні й гарантува�

ти безпечність та якість отриманої плаз�

ми. Та й переробляли у центрі всього

одну тонну на рік, тоді як у низці облас�

них центрів на сході країни потужність

перевищує 10 тонн. Столична влада

знайшла вихід: замовлення на перероб�

ку зібраної у Києві плазми хочуть розмі�

щувати у великих центрах у Харкові,

Луганську чи Донецьку. Використання

такої схеми закриє проблему дефіциту

препаратів з крові для столичних ліка�

рень. Однак глобальне питання — наро�

щування потужностей для переробки —

залишається невирішеним. Воно

перебуває у компетенції Міністерства

охорони здоров’я, яке зараз недофінан�

совує галузь. Той самий КМКЦ протя�

гом 5 років на переробку не отримав ані

копійки, тому був змушений витрачати

кошти з власного бюджету — замість то�

го, аби направляти їх на покращення

умов для донорів.

Розмови ж про будівництво великого

заводу з переробки крові у кілька сотень

тонн точаться давно, однак це недешеве

задоволення — потужність у тонну кош�

тує більше мільйона євро, тож вартість

такого закладу 200�300 млн євро.

Якби Україна щорічно вкладала у

службу крові 1 млрд грн, то її рівень був

би таким, як в розвинених країнах,

упевнений Василь Новак. Однак таких

грошей галузі не обіцяють. Тому — по�

кращити становище поки можна лише

силами здорових і свідомих українців,

які будуть частіше здавати кров й забез�

печать хоча б її достатні запаси

Алергії
Дмитро КИСЕЛЬОВ, 
лікар�епідеміолог, спеціально для “Хрещатика”

Величезна частина населення нашої пла-
нети схильна до алер ічних реа цій. Ко-
ось ця нед а переслід є з народження,
а хтось починає страждати на алер ію з
ві ом. Алер ія — це досить підст пне за-
хворювання, що вима ає своєчасно о лі-
вання й постійної профіла ти и, іна ше

на людин че ають д же неприємні на-
слід и.

Алергія — це патологічно підвищена реакція імунної

системи організму на звичайний подразник, який у здо�

рових людей не викликає хворобливих проявів.

Термін “алергія” був уперше введений віденським педі�

атром Клеменсом Фон Пірке в 1906 році, коли він звернув

увагу, що гіперчутливість у деяких хворих викликається

одними й тими самими речовинами. Він зауважив, що в

деяких із його пацієнтів спостережувані симптоми могли

бути викликані певними речовинами з довкілля — пилом,

пилком рослин, деякими видами їжі, так званими алерге�

нами у вигляді чужорідного для організму людини білку.

У спрощеному вигляді механізм розвитку алергії ви�

глядає так: чужорідний білок (алерген), що вперше

потрапив в організм людини, викликає його захисну

імунну реакцію, що природним чином намагається з ним

боротися.

Після першого контакту імунна система “запам’ято�

вує” тип та структуру даного чужорідного білка й за по�

вторного контакту запускається вже патологічний, над�

мірно посилений (гіперреактивний) тип відповіді, коли

окрім надмірної активації клітинних елементів крові (ан�

титіл) відбувається також виражена запальна відповідь

загального характеру: посилюється кровообіг, підвищує�

ться проникність клітинних стінок, відбувається набряк

тканин, підвищується температура тіла, що в сукупності

може призвести до загрозливих життю гострих і хроніч�

них станів, таких як анафілактичний шок, бронхіальна

астма, вазомоторний риніт, кропив’янка, помилковий

круп, набряк Квінке тощо.

Розглянемо п’ять основних видів алергій за типами

алергенів, що її викликають:

— респіраторна або дихальна алергія — викликається

насамперед пилком рослин, частками хутра та лупи тва�

рин, спорами пліснявих грибів, фрагментами пилових

кліщів і тарганів в домашньому пилу. Захворювання про�

являється чханням, водянистими виділеннями з носа,

хрипами в легенях, задухою, може виникати алергічний

кон’юнктивіт, що супроводжується свербінням і сльозо�

течею, згодом може розвинутися цілорічний алергічний

риніт та/або бронхіальна астма. Окреме місце в цих алер�

гіях займає поліноз (сінна лихоманка), що викликається

пилком рослин, наприклад — алергія на цвіт амброзії.

— алергічні дерматози (контактний дерматит) — вид

алергій, що проявляється при контакті шкіри з різними

хімічними речовинами (посудомийні засоби, пральні по�

рошки, косметика та лікарські засоби). Загальні ознаки

алергодерматозів — свербіння і почервоніння шкіри, ви�

сипання на шкірі за типом кропив’янки (набряки, пухи�

рі, відчуття жару) або екземи (лущення, сухість, зміна ма�

люнка шкіри).

— харчова алергія може викликатись будь�якими хар�

човими продуктами, але найбільш поширені алергени —

молоко, яйця, риба, молюски, соя, пшениця та горіхи,

особливо арахіс. Проявляється як “шкірними проява�

ми”, так і порушеннями з боку травлення: нудота, блю�

вання, кишкові кольки та діарея.

— алергія на комах (інсектна алергія). Виникає під час

контакту з комахами (оси, бджоли, таргани, міль, кома�

рі), вдихання часток їхніх тіл або продуктів життєдіяль�

ності, укусів і жалень. Надзвичайно небезпечним про�

явом при цьому виді алергії є анафілактичний шок, що

настає як гостра загальноалергічна реакція організму на

дію отрути при жаленні комахи (оси, бджоли), проявляє�

ться за хвилини після жалення, людина потребує термі�

нової медичної допомоги.

— алергія на ліки найчастіше розвиваються на анти�

біотики, особливо групи пеніциліну, нестероїдні проти�

запальні препарати (аспірин, ібупрофен, диклофенак),

гормональні препарати (інсулін), анестетики (новокаїн),

препарати з сироватки крові (альбуміни, гамма�глобулі�

ни), ферментні препарати, рентгеноконтрастні речови�

ни, синтетичні вітамінні препарати. Прояви лікарської

алергії можуть бути найрізноманітнішими — від легкого

свербіння й нападів задухи до важких уражень шкіри,

внутрішніх органів (нирок, серця, печінки) та анафілак�

тичного шоку.

Якщо ви відчуваєте в себе прояви алергії, не зволікай�

те, зверніться до лікаря, а саме до алерголога, який після

постановок алергічних проб визначить, на що саме у вас

виникає реакція, та призначить відповідне лікування.

Є багато методик лікування цієї недуги: як правило,

призначаються антигістамінні препарати, що швидко

усувають симптоми захворювання, але найефективні�

шим вважається лікування гомеопатичними препарата�

ми, які забезпечують стійкий ефект та повне одужання

В Україні заборонили 
таблетки “Фуросемід” 
та індійський “Комбіспазм”
Державна сл жба У раїни з лі-
арсь их засобів заборонила
продаж пі ло “Ф росемід”
(препарат, що знімає набря и,
артеріальн іпертензію тощо)
серії 230709, я і виробляє “Л -
ансь ий хімі о-фармацевтичний
завод”.
Відповідне розпорядження від

10 червня оп блі овано на сайті
Держлі сл жби У раїни. У забо-
роні в азано, що всі запаси лі ів
цієї серії необхідно вил чити з
продаж і знищити.
Та ож заборонили е стра т ва-

леріани серії 240309 виробництва
ВАТ “Фітофарм” з Донець ої об-
ласті.
Крім то о, заборонено прода-

вати та збері ати лі и індійсь о о
виробництва — знеболювальне
“Комбіспазм” серії CS150 та

“Бол-ран” серії 01482 — препа-
рат, я ий вживали при ревматиз-
мі, ревматоїдном артриті, остео-
артриті, пода рі тощо.
Та ож заборона тор н лася

чесь о о антибіоти а “Офло син”
(по азання — інфе ції дихальних
шляхів; хронічні та рецидив ючі
інфе ції орла, носа та в ха; ін-
фе ції м’я их т анин і ш іри; ін-
фе ції істо і с лобів)

Київські лікарні 
обладнають безперебійним
енергопостачанням
Дві медичні станови Києва в

нинішньом році для забезпечен-
ня безперебійним енер опоста-
чанням б д ть оснащені дизель-
енераторами, повідомив олова
Київсь ої місь ої держадміністра-
ції Оле сандр Попов. Крім то о,
столична влада ш ає можли-
вість фінанс вання станов и е-

нераторів ще в дев’яти мед ста-
новах.
За словами олови КМДА, на

сьо одні автономні джерела
енер опостачання є дев’яти и-
ївсь их лі арнях. Ними необхідно
оснастити ще 29 лі вальних с-
танов, том числі 11 — в перш
чер . Це, зо рема, п’ять поло о-
вих б дин ів і чотири лі вальних
станови, де є відділення е стре-
ної допомо и.
“Мин ло о ро в Києві б ло

близь о ста випад ів від лючень
еле троенер ії в лі арнях. Та і ви-
пад и ставлять під за роз життя
хворих, а це неприп стимо. Ми
під от вали до ментацію на пе-
реоснащення дизель- енерато-
рами всіх иївсь их лі арень і
реаліз ємо цю про рам . На цей
рі заплановано оснастити дитяч
інфе ційн лі арню і дитяч лі ар-
ню № 2. Але ми виш ємо фі-
нансові можливості, щоб прис о-

рити реалізацію про рами і мо-
дерніз вати я омо а швидше ще
дев’ять мед станов, внесених в
розряд першочер ових”,— під-
твердив пан Попов.
За даними КМДА, для станов-
и автономних джерел еле тро-
постачання в 29-ти лі вально-
профіла тичних за ладах Києва
необхідно 60 млн рн. Модерніза-
ція 11-ти першочер ових мед с-
танов обійдеться міст в 24,5 млн
рн

В Україні запровадять нову
систему маркування ліків
для вилучення підробок
Система мар вання ожної
па ов и лі ів в У раїні запрова-
дж ватиметься паралельно з ра-
їнами Європейсь о о Союз , за-
явив олова Державної сл жби
У раїни з лі арсь их засобів
Оле сій Соловйов на прес- он-

ференції, присвяченій від риттю
міжнародної онференції “Підхо-
ди до пра тичної реалізації Кон-
венції Ради Європи про підроб
медичної прод ції і подібні зло-
чини, я і за рож ють охороні здо-
ров’я”.
Зараз в У раїні реаліз ється пі-

лотний прое т з обов’яз ово о
мар вання ні альним номером і
двомірним одом ожної па ов-
и лі арсь о о засоб .
С ть мар вання — в том , що
ні альний номер ожної па ов-
и дозволить відстеж вати та
ідентифі вати лі арсь ий засіб в
режимі реально о час по всьом
ланцю поставо , тобто від ви-
робни а, дистриб’ютора до апте-
и та лі вально о за лад .
Прое т За он У раїни “Про

внесення змін до За он У раїни
“Про лі арсь і засоби” щодо до-
дат ово о мар вання зовнішньої
па ов и лі арсь их засобів, роз-

роблений Державною сл жбою
У раїни з лі арсь их засобів, вже
оприлюднений на сайті МОЗ
У раїни для п блічно о об ово-
рення.
“Прийняття прое т дозволить

державі неможливити потрап-
ляння фальсифі ованих лі ар-
сь их засобів в ле альн мереж
поставо . Нанесення відповідно-
о мар вання надасть можли-
вість відстежити та ідентифі ва-
ти лі арсь ий засіб в режимі ре-
ально о час , припинити реаліза-
цію серії або он ретної па ов и
лі арсь о о засоб , виявити он-
трафа тн прод цію, здійснити
облі і онтроль за переміщенням
прод ції. Та ож це дозволить ви-
робни ам і дистриб’юторам от-
римати додат овий захист від ре-
алізації фальсифі ованих лі ар-
сь их засобів в ле альній мережі
поставо ”,— йдеться повідом-
ленні прес-сл жби МОЗ

Вимоги до донорів
Вік � від 18 до 60 років, маса тіла � не

менше 50 кг. Відсутність ВІЛ�інфекції,
сифілісу, вірусних гепатитів, туберку�
льозу, гіпертонії 2, 3 ступеня, ішемічної
хвороби серця, атеросклерозу. 

Як часто можна здавати кров
Чоловікам � не частіше кожних 60

днів, жінкам � 90 днів
Як часто можна здавати плазму
До 6�12 разів на рік з інтервалами не

менше 2 тижнів
Скільки часу триває процес здачі

крові
Процес вилучення плазми займає

близько 40 хвилин, забір крові � близько
10�15 хвилин. Однак загальний час, який
знадобиться донору провести в медичній
установі в першому випадку складе близь�
ко 2 годин, у другому випадку � близько 1,5
години

Які аналізи проводяться після здачі
крові

Визначаються: група крові та резус�
фактор; дані загального аналізу крові
(гемоглобін, лейкоцити, еритроцити,
ШОЕ та ін); а також маркери збудників
гемотрансмісивних (передаються з
кров'ю) інфекцій: ВІЛ, вірусів гепатитів В
і С; збудника сифілісу. При бажанні че�
рез 1�2 дні донор може приїхати з пас�
портом на станцію і отримати результати
своїх аналізів. Результати повідомля�
ються тільки особисто і конфіденційно.

Як підготуватися до здачі крові
Кроводача здійснюється після легкого

сніданку (не натще), бажано в поперед�
ній вечір не їсти жирного, смаженого і
молочного, рекомендується солодкий
чай, сухарі, печиво, фрукти. Необхідно
утриматися від вживання алкоголю за
48 годин до здачі крові, а також від вжи�
вання аспірину, анальгіну і ліків, що міс�
тять аспірин і анальгетики за 72 години
до процедури, по можливості утримати�
ся від куріння за годину до процедури,
необхідно також виспатися.

Що необхідно робити для віднов:
лення організму після здачі крові

У день кроводачі не рекомендуються
важкі фізичні навантаження. Протягом
двох днів рекомендується повноцінно і
регулярно харчуватися, випивати не
менше 1�2 літрів рідини в день (алкоголь
не рекомендується). Повне відновлення
складу крові відбувається протягом 5�7
днів. В раціоні донора завжди повинен
бути присутнім білок (м'ясо, буряк, греч�
ка, сочевиця, квасоля і всі бобові, риба),
від якого залежить рівень гемоглобіну в
крові. 

ПАМ’ЯТКА ДОНОРУ

Поради лікаря

Новини медицини

Рятувати ближнього — 
легко й корисно
Київ відзначає Всесвітній день донора місячником "Твоя крапля крові —
початок моря життя"

Заклад Адреса
Постійно діючі пункти здачі крові

Київський міський центр крові вул. Берлінського, 12
Національний інститут раку вул. Ломоносова, 33/43
Київська обласна клінічна лікарня вул. Багговутівська, 1а, корп. 13
Онкогематологічний центр Української дитячої спеціалізованої
лікарні "ОХМАТДИТ" вул. Шолуденка, 10

Київська міська онкологічна лікарня вул. Верховинна, 69  
Науковий центр радіаційної медицини пр�т Перемоги, 119

Пункти, організовані для проведення місячника "Твоя крапля крові : початок моря життя"
(з 9:00 до 13:00)

Національний інститут хірургії і трансплантології 
ім. О.О. Шалімова вул. Героїв Севастополя, 30

Інститут ортопедії та травматології АМН України вул. Воровського, 27
Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України вул. Платона Майбороди, 32

Національний інститут серцево�судинної хірургії 
ім. М.М. Амосова АМН України вул. Амосова, 6

Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги вул. Братиславська, 3
Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 вул. Богатирська, 30
Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 вул. Алішера Навої, 3
Київська міська клінічна лікарня №1 Харківське шосе, 121
Київська міська клінічна лікарня №3 вул. Петра Запорожця, 26
Київська міська клінічна лікарня №9 вул. Ризька, 1
Київська міська дитяча клінічна лікарня №12 вул. Підвисоцького, 4�А
Київська міська клінічна лікарня №18 бульвар Шевченка, 17
Київський міський пологовий будинок №2 вул. Мостицька, 11
Київський міський пологовий будинок №3 вул. Василя Кучера, 7

Де в Києві можна здати ров:
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 60 (1188)

П’ЯТНИЦЯ,
14 червня
2013 року

Про внесення змін до міської цільової програми 
“Діти столиці” на 2011 — 2015 роки”, 

затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 17 лютого 2011 року № 20/5407, 

та фінансування її заходів у 2013 році
Рішення Київської міської ради № 116/9173 від 17 квітня 2013 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської
міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, у межах коштів, виділених на реалізацію місь�
кої цільової програми “Діти столиці” на 2011—2015 роки” на 2013 рік, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до міської цільової програми “Діти столиці” на 2011—
2015 роки”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого
2011 року № 20/5407 (в редакції рішення Київської міської ради від 01 лис�
топада 2012 року № 238/8522), згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації):

2.1. Спрямувати видатки в обсязі 12903,7 тис. грн на виконання міської
цільової програми “Діти столиці” на 2011—2015 роки” у 2013 році згідно з до�
датком 2 до цього рішення.

2.2. Здійснювати фінансування Міського центру дитини Служби у справах
дітей в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, з ураху�
ванням бюджетних зобов’язань, зареєстрованих в органах Державного каз�
начейства України.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
3.1. Здійснювати фінансування заходів, затверджених зазначе�

ною програмою, в межах бюджетних призначень, передбачених в
бюджеті міста Києва на 2013 рік, згідно з додатком 3 до цього рі�
шення.

4. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської
міської ради “Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Ки�
ївради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 3
до рішення Київської міської ради

від 17.04.2013 № 116/9173

Фінансування у 2013 році заходів міської цільової програми 
“Діти столиці” на 2011—2015 роки” районними 

в місті Києві державними адміністраціями
Районним в місті Києві державним адміністраціям для проведення заходів у 2013 році міської цільової програми “Діти столиці” на 2011—2015 роки”

спрямувати кошти в обсязі 1748,1 тис. грн, а саме:
Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації — 18,0 тис. грн;
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації — 92,0 тис. грн;
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації — 50,0 тис. грн;
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації — 165,1 тис. грн;
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації — 45,0 тис. грн;
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації — 30,0 тис. грн;
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації — 629,5 тис. грн;
Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації — 703,5 тис. грн;
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації — 15,0 тис. грн;

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

№
з/п

Назва заходів Сума, 
тис. грн

I. Погашення кредиторської заборгованості по міській цільовій програмі “Діти столиці” за 2012
рік

349,00

II. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей

2.1. Робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах 941,00

2.2. Проведення рейдів “Діти вулиці”, Всеукраїнського рейду “Урок” з метою забезпечення своє%
часного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей

661,00

2.3. Надання додаткових соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обстави%
нах, установами, створеними за рішеннями місцевих органів влади (Міський центр дитини)

У межах кошторису

2.4. “Ні” — шкідливим звичкам 294,4

2.5. Організація загальноміських заходів серед дітей та підлітків “Даруємо радість дітям” 200,0

2.6. Виготовлення соціальної рекламної продукції та проведення роз’яснювальної роботи з ме%
тою формування у населення активної громадської позиції, направленої на захист прав та
інтересів дітей

99,00

III. Соціальний захист дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

3.1. Проведення заходів до Дня усиновлення 30,00

3.2. Надання соціальних послуг щодо соціально%психологічної допомоги сім’ям, які взяли на ви%
ховання дітей%сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

736,2

3.3. Проведення навчання щодо опанування нових підходів у роботі з дітьми (застосування інно%
ваційних методик) для працівників районних служб у справах дітей та спеціалістів закладів
соціального захисту дітей

104,4

3.4. Придбання 5 (п’яти) приміщень для відкриття дитячих будинків сімейного типу з оздоблен%
ням та облаштуванням 

8888,7

IV. Реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок

4.1. Оздоровлення та відпочинок дітей%сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та ді%
тей, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей як такі, що опинилися в складних
життєвих обставинах

600,00

ВСЬОГО: 12903,7

Додаток 1 до рішення Київради
від 17.04.2013 № 116/9173

Зміни до міської цільової програми “Діти столиці” на 2011—2015 роки”, 
затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 20/5407 

(в редакції рішення Київської міської ради 
від 01 листопада 2012 року № 238/8522)

1. У розділі I “Загальна частина”:
1.1. Графу 3 позиції 6 викласти в такій редакції:
“Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні в місті Києві державні адміністрації”.
1.2. У графі 3 позицій 9 та 9.1 цифри “58260,74” замінити цифрами “60307,64”.
2. У розділі IV “Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми” у таб�

лиці “Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники”:
2.1. У позиції 2 завдання 2 у графі “Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі” цифри “2013 — 360,0” замінити цифрами

“2013 — 302,8”.
2.2. У позиції 3 завдання 1 у графі “Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі” цифри “2013 — 900,0” замінити цифрами

“2013 — 941,0”.
2.3. У позиції 4 завдання 2 у графі “Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі” цифри “2012 — 580,0” замінити цифрами

“2012 — 860,1”.
2.4. Позицію 6 завдання 4 “Розвиток сімейних форм виховання дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” викласти в такій редак�

ції:

2.5. У позиції 6 завдання 6 у графі “Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі” цифри “2013 — 720,0” замінити цифрами
“2013 — 736,2”.

2.6. Доповнити позицію 6 новим завданням 7 такого змісту:

6. Розвиток сі%
мейних
форм вихо%
вання дітей%
сиріт та ді%
тей, позбав%
лених бать%
ківського
піклування 

4) здійснити при%
дбання за кошти
міського бюджету
5 (п’яти) примі%
щень для відкрит%
тя дитячих будин%
ків сімейного типу
та обладнання і
предметів довго%
строкового ко%
ристування 

2013 Служба у справах дітей ви%
конавчого органу Київ%
ської міської ради (Київ%
ської міської державної
адміністрації), Департа%
мент будівництва та жит%
лового забезпечення вико%
навчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної адмініс%
трації), районні в місті Ки%
єві державні адміністрації 

Бюджет
міста
Києва 

2013 — 8888,7 Показники якості: 
На 46 % збільшиться чи%
сельність дітей, влаштова%
них до дитячих будинків сі%
мейного типу 

2.7. У позиції 7 завдання 1 у графі “виконавці” слова “Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту, Департамент житлового забезпечення”
замінити відповідно словами “Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції)”.

2.8. У позиції “разом”:
у графі 4 цифри “2012 — 4395,0 та 2013 — 20168,24” замінити відповідно цифрами “2012 — 4675,1 та 2013 — 21935,04”, у графі 5 цифри “58260,74”

замінити цифрами “60306,04”.
3. Розділ “Ресурсне забезпечення міської цільової програми “Діти столиці” на 2011—2015 роки” викласти в такій редакції:

7) ремонт, оздоблен%
ня та облаштування
дитячих будинків сі%
мейного типу

2013 Дніпровська, Подільська,
Солом’янська районні в місті
Києві державні адміністрації,
Служба у справах дітей ви%
конавчого органу Київської
міської ради (Київської
міської державної адмініс%
трації)

Бюджет
міста
Києва

2013 — 1418,1 Показник продукту:
Відкриття 3 (трьох)
дитячих будинків сі%
мейного типу

Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для ре�
алізації Програми, становить 60307,64 тис. грн.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Обсяг коштів, які
пропонується за%
лучити на вико%
нання програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на
виконання Про%
грами (тис. грн)

І

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів,
усього, у тому
числі:

3584,8 4675,1 21935,04 15842,96 14269,74 60307,64

Бюджет м. Києва 3584,8 4675,1 21935,04 15842,96 14269,74 60307,64

Кошти інших
джерел

��� ��� ��� ���

Додаток 2
до рішення Київради

від 17.04.2013 № 116/9173

Фінансування заходів 
міської цільової програми “Діти столиці” на 2013 рік

Про утворення Центрів надання 
адміністративних послуг 

у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 338/9395 від 22 травня 2013 року

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”, пункту 6 частини першої статті 26 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 “Про затвер�
дження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, з метою забезпечення діяльності у місті Києві центрів
надання адміністративних послуг Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг апарату виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації).

2. Утворити:
2.1. Центр надання адміністративних послуг Голосіївської районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.2. Центр надання адміністративних послуг Дарницької районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.3. Центр надання адміністративних послуг Деснянської районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.4. Центр надання адміністративних послуг Дніпровської районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.5. Центр надання адміністративних послуг Оболонської районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.6. Центр надання адміністративних послуг Печерської районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.7. Центр надання адміністративних послуг Подільської районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.8. Центр надання адміністративних послуг Святошинської районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.9. Центр надання адміністративних послуг Солом’янської районної в

місті Києві державної адміністрації.
2.10. Центр надання адміністративних послуг Шевченківської районної

в місті Києві державної адміністрації.
3. Встановити, що Центри надання адміністративних послуг районних

в місті Києві державних адміністрацій підпорядковані головам відповідних

районних в місті Києві державних адміністрацій та Центру надання адмі�
ністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації):

4.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо утворення Центру
надання адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.2. У місячний термін затвердити Положення про Центр надання ад�
міністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

4.3. Вирішити в установленому порядку питання щодо включення до
складу Центру надання адміністративних послуг апарату виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
міського дозвільного центру.

4.4. Привести свої акти у відповідність до цього рішення.
5. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
5.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо утворення Центрів

надання адміністративних послуг відповідних районних в місті Києві дер�
жавних адміністрацій.

5.2. У місячний термін затвердити Положення про Центр надання ад�
міністративних послуг відповідної районної в місті Києві державної адмі�
ністрації за погодженням з заступником голови Київської міської держав�
ної адміністрації — керівником апарату виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації).

5.3. Вирішити в установленому порядку питання щодо включення до
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складу Центру надання адміністративних послуг відповідної районної в міс�
ті Києві державної адміністрації відповідного районного дозвільного центру.

5.4. Привести свої акти у відповідність до цього рішення.
6. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюва�

ти призначення керівників Центрів надання адміністративних послуг від�
повідних районних в місті Києві державних адміністрацій за поданням ке�
рівника Центру надання адміністративних послуг апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

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

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадського
харчування та послуг.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження змін 
до Положення про Департамент 

земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), 
затвердженого рішенням 

Київської міської ради 
від 19.12.2002 № 182/342

Рішення Київської міської ради № 397/9454 від 22 травня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про Дер�

жавний земельний кадастр”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про внесення змін до
Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” та інших законодавчих актів Укра�
їни”, враховуючи рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)” та рішення Київської міської ради від 25.12.2012 № 717/9001 “Про внесення змін
до рішення Київської міської ради від 19.12.2002 № 182/342 “Про затвердження Положення про Головне управління земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Положення про Департамент земельних ре�
сурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської
ради від 19.12.2002 № 182/342, що додаються (А�20596).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�

місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі�
тектури.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 22.05.2013 № 397/9454

ЗМІНИ 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 26199097)

(Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)

1. У тексті Положення слово “Київрада” у всіх відмінках замінити словами “Київська міська рада” у відповідних відмінках.
2. У тексті Положення слова “державного земельного кадастру” замінити словами “міського земельного кадастру”.
3. Підпункти 1.1, 1.2 пункту 1 Положення викласти в такій редакції:
“1.1. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департа�

мент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та згідно з законодав�
ством забезпечує виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) у сфері земельних відносин, є підзвітним та підконтрольним Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Ки�
ївській міській державній адміністрації), безпосередньо підпорядковується Київському міському голові, а з питань управління землями держав�
ної власності, розпорядження якими здійснює виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) — виконавчому
органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

Департамент у межах своєї компетенції здійснює управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва, землями
державної власності в межах міста Києва, розпорядником яких є виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністра�
ція) (далі — землі державної власності в межах міста Києва), забезпечує проведення в місті земельної реформи, раціональне використання та
охорону цих земель на території міста.

1.2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, роз�
порядженнями Київського міського голови і розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), іншими нормативно�правовими актами, а також цим Положенням”.

4. Підпункти 2.1, 2.2 пункту 2 Положення викласти в такій редакції:
“2.1. Забезпечення виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) у сферах управління землями комунальної власності територіальної громади міста Києва, землями державної власності в межах
міста Києва, проведення земельної реформи, спрямованої на приватизацію земель у межах міста.

2.2. Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель відповідно до повноважень, делегованих Київською міською ра�
дою, а також координація здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель у межах функцій виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

5. Абзац перший пункту 3 Положення викласти в такій редакції:
“3. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:”.
6. Підпункт 3.1 пункту 3 Положення викласти в такій редакції:
“3.1. Забезпечує виконання повноважень Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) з питань використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади міста Києва та земель державної власності
в межах міста Києва, проведення земельної реформи, а також виконує інші, делеговані Київською міською радою та виконавчим органом Київ�
ської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), повноваження”.

7. Підпункти 3.7, 3.8 пункту 3 Положення викласти в такій редакції:
“3.7. Організовує та забезпечує проведення робіт по утриманню, моніторингу та відновленню міської геодезичної мережі, а також по топогра�

фо�геодезичному забезпеченню міського земельного кадастру та інших видів кадастрів.
3.8. Виконує делеговані йому Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адмі�

ністрацією) функції замовника проектно�вишукувальних робіт, пов’язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веден�
ням міського земельного кадастру, моніторингу земель, раціональним використанням і охороною земель, а також з топографо�геодезичною ді�
яльністю в сфері землеустрою та для забезпечення ведення міського земельного кадастру та інших видів кадастрів”.

8. Підпункти 3.11, 3.13, 3.16, 3.19 та 3.23 пункту 3 Положення виключити. 
У зв’язку з цим підпункти 3.12, 3.14, 3.17, 3.18, 3.20 — 3.22, 3.24 —3.28 вважати відповідно підпунктами 3.11 — 3.22.
9. У підпункті 3.11 пункту 3 Положення абзац перший викласти в такій редакції:
“3.11. Розробляє в установленому порядку проекти рішень Київської міської ради, готує та подає розпорядження Київського міського голови,

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також подає свої висновки з питань”;
абзац дев’ятий виключити.
10. Підпункт 3.12 пункту 3 Положення викласти в такій редакції:
“3.12. Здійснює підготовку та видає розрахунки розміру орендної плати під час укладання або зміни умов до договорів оренди земельних ді�

лянок чи продовження його дії, надає інформацію в письмовому вигляді щодо використання громадянами права безкоштовної приватизації зем�
лі в межах м. Києва станом до 31.12.2012, щодо земельних ділянок в межах міста Києва, зареєстрованих Департаментом до 31.12.2012, а та�
кож інформацію про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки за результатами розрахунку відповідно до рішення Київської міської
ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва”.

11. У підпункті 3.15 пункту 3 Положення слова “земельних ділянок” замінити словами “земель комунальної власності територіальної громади
міста Києва, земель державної власності в межах міста Києва (у випадках, передбачених законодавством України)”.

12. Підпункт 3.17 пункту 3 Положення викласти в такій редакції:
“3.17. Здійснює за погодженням з Київською міською радою та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною

адміністрацією) науково�технічне співробітництво з науковими установами та організаціями, підприємствами іноземних держав з питань прове�
дення земельної реформи”.

13. Підпункти 3.20, 3.21 пункту 3 Положення викласти в такій редакції: 
“3.20. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність

за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;
3.21. Працює з відомостями, що становлять державну таємницю, в частині питань, віднесених до його компетенції”.
14. Доповнити пункт 3 Положення новими підпунктами 3.23 — 3.32 такого змісту:
“3.23. Здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної власності територіальної громади міста Києва при проведенні

землеустрою; координує здійснення землеустрою та державного контролю за використанням та охороною земель.
3.24. Здійснює в установленому законом порядку заходи для державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності територіальної

громади міста Києва в Державному земельному кадастрі та заходи, спрямовані на реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки
територіальної громади міста Києва.

3.25. Здійснює координацію та контроль за діяльністю комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва та підпорядковані Департаменту.

3.26. Готує пропозиції до бюджету міста Києва та програм соціально�економічного розвитку міста Києва і подає їх на розгляд виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), організовує та забезпечує виконання завдань, визначених програмою со�
ціально�економічного розвитку міста Києва в межах своїх повноважень.

3.27. Бере участь у межах повноважень у розробленні проектів державних, міжгалузевих, галузевих, регіональних програм.
3.28. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
3.29. Опрацьовує запити, звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, розглядає звернення громадян, підпри�

ємств, установ та організацій з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.
3.30. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
3.31. Забезпечує захист персональних даних, які містяться у базах персональних даних Департаменту.

3.32. Бере участь у підготовці у межах повноважень проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів з питань, віднесених до компетенції
Департаменту”.

У зв’язку з цим підпункт 3.30 пункту 3 Положення вважати підпунктом 3.33 пункту 3.
15. Абзац перший пункту 4 Положення викласти в такій редакції:
“4. Департамент для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:”.
16. Підпункт 4.2 пункту 4 Положення викласти в такій редакції:
“4.2. Здійснювати самоврядний контроль за використанням і охороною земель у місті Києві в порядку, визначеному Київською міською ра�

дою”.
17. Підпункт 4.3 пункту 4 Положення виключити.
У зв’язку з цим підпункти 4.4 — 4.7 вважати відповідно підпунктами 4.3�4.6.
18. Пункт 4 Положення доповнити новими підпунктами 4.7 та 4.8 такого змісту:
“4.7. За дорученням представляти інтереси виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових

органах.
4.8. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами”.
19. Пункти 6, 7 Положення виключити.
У зв’язку з цим пункти 8�14 Положення вважати відповідно пунктами 6�12.
20. Пункт 6 Положення викласти в такій редакції:
“6. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління”.
21. Підпункт 8.3 пункту 8 Положення викласти в такій редакції:
“8.3. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту”.
22. Підпункт 8.5 пункту 8 Положення викласти в такій редакції:
“8.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідаль�

ність за їх цільове використання”.
23. Пункт 8 Положення доповнити новими підпунктами 8.9 — 8.14 такого змісту:
“8.9. Видає у межах компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають дер�

жавній реєстрації у Головному управлінні юстиції у місті Києві в установленому порядку.
Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому законодав�

ством України.
8.10. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності тери�

торіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників. Відповідає за
підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з директорами підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та по�
казників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.

8.11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
8.12. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
8.13. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.
8.14. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення”.
24. Абзац третій пункту 9 Положення після слова “наказами” доповнити словом “директора”.
25. Абзац перший пункту 10 Положення викласти в такій редакції:
“10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо використання та охорони земель, реформування земельних відносин та

вирішення питань, пов’язаних з проведенням земельної реформи, в Департаменті може бути утворена науково�технічна рада із складу праців�
ників Департаменту та за необхідності із залученням учених і висококваліфікованих фахівців (за згодою цих осіб)”.

26. Пункт 12 Положення викласти в такій редакції:
“12. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, пе�

чатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Місцезнаходження Департаменту: м. Київ, вул. Хрещатик, 32�а,
01601”.

27. Доповнити Положення новим пунктом 13 такого змісту: “13. Припинення Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради
в порядку, визначеному законодавством України”.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про заснування 
пам’ятного нагрудного знака 
“70 років визволення Києва 

від фашистських загарбників”
Рішення Київської міської ради № 311/9368 від 22 травня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ” та з метою
вшанування історичного подвигу народу в обороні та визволенні столиці України — міста�героя Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заснувати пам’ятний нагрудний знак “70 років визволення Києва від
фашистських загарбників”.

2. Затвердити Положення про пам’ятний нагрудний знак “70 років виз�
волення Києва від фашистських загарбників” згідно з додатком 1.

3. Затвердити опис пам’ятного нагрудного знака “70 років визволення
Києва від фашистських загарбників” згідно з додатком 2.

4. Рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1
до рішення Київради

від 22.05.2013 № 311/9368

Положення
про пам’ятний нагрудний знак 

"70 років визволення Києва від фашистських загарбників"

1. Пам’ятним нагрудним знаком "70 років визволення Києва від фашистських загарбників” (далі — пам’ятний нагрудний знак) нагороджують�
ся ветерани Великої Вітчизняної війни 1941�1945 років, які брали участь у визволенні та обороні столиці України — міста Києва від фашистських
загарбників, активісти громадських організацій м. Києва, які проводять активну роботу з героїко�патріотичного виховання дітей та молоді.

2. Для вручення пам’ятного нагрудного знака ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941�1945 років районними в місті Києві державними ад�
міністраціями, громадськими організаціями ветеранів м. Києва складається та затверджується список про нагородження пам’ятним нагрудним
знаком “70 років визволення Києва від фашистських загарбників” (далі — Список).

Список має містити такі відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові; домашня адреса; документ, на підставі якого особу внесено до Спис�
ку.

3. Підставою для включення до Списку є документи, які відповідно до законодавства підтверджують статус особи — ветерана Великої Вітчиз�
няної війни 1941�1945 років.

4. Для вручення пам’ятного нагрудного знака активістам громадських організацій м. Києва, які проводять активну роботу з героїко�патріотич�
ного виховання дітей та молоді, громадськими організаціями ветеранів м. Києва подається клопотання про відзначення пам’ятним нагрудним
знаком разом з характеристикою особи, яку представляють до відзначення.

5. Вручення пам’ятного нагрудного знака ветеранам війни — делегатам, запрошеним з регіонів України, країн СНД та Західної Європи, здій�
снюється відповідно до списку делегації.

6. Пам’ятний нагрудний знак вручається в урочистій обстановці Київським міським головою, заступником міського голови — секретарем Ки�
ївради, головою Київської міської державної адміністрації або за його дорученням одним із заступників голови Київської міської державної адмі�
ністрації, головами районних в місті Києві державних адміністрацій.

7. Разом з пам’ятним нагрудним знаком нагороджуваному вручається посвідчення встановленого зразка.
8. Про вручення пам’ятного нагрудного знака складається акт, що передається до управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та

праці виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
9. Пам’яний нагрудний знак носиться на правій стороні грудей після державних нагород України.
10. Втрачений нагрудний знак або посвідчення до нього повторно не видаються.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 2 
до рішення Київради

від 22.05.2013 № 311/9368

Опис 
пам’ятного нагрудного знака 

“70 років визволення Києва від фашистських загарбників"
Пам’ятний нагрудний знак “70 років визволення Києва від фашистських загарбників” виготовляється із томпаку з покриттям “під золото” і має

форму кола діаметром 32 мм.
На лицьовому боці пам’ятного нагрудного знака, у центрі, розміщено зображення пам’ятника визволителям Києва. По колу напис: “70 років

визволення Києва від фашистських загарбників”.
На зворотному боці пам’ятного нагрудного знака, у центрі, розміщено зображення Архангела Михаїла і по колу напис: “70 років визволення

Києва від фашистських загарбників”. Написи розміщені на білому фоні.
Всі зображення і написи рельєфні. Пам’ятний нагрудний знак має випуклий бортик.
До верхньої частини знаку прикріплене кільце з вушком, яке сполучається з м’якою колодкою металевим прямокутником. Колодка виготовляє�

ться із металу з покриттям “під золото”. Розмір колодки: висота — 42 мм, ширина — 28 мм. Стрічка пам’ятного нагрудного знака червона муаро�
ва шириною 28 мм з повздовжніми смужками жовтого та синього кольору з обох боків. 

На зворотному боці колодки прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для кріплення пам’ятного нагрудного знака до одягу.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 14 червня 2013 року

ЄВРО�2012 в об’єктиві
Про яскраві моменти футбольного чемпіонату нагадають фотографії
з України та Польщі
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Уні альний міжнародний фотопро-
е т, що від рився в М зеї історії Ки-
єва, висвітлює чи не наймасштабні-
ш спортивн подію за ро и нашої
незалежності — Чемпіонат Європи з
ф тбол Euro-2012, я ий об’єднав
мільйони вболівальни ів із десят ів
раїн. І знов пережити ф тбольне
свято та пристрасті, що вир вали
нав оло ньо о, дозволяють знім и
чотирьох визнаних польсь их та
раїнсь их фото ореспондентів.

Перший поверх Музею історії Києва перетво�

рився на зібрання яскравих фотозгадок про Євро�

2012. З одного боку, вони відображають події ми�

нулого літа, а з іншого — наштовхують на ідею

нової спільної історії України та Польщі, що фор�

мувалася в просторі чемпіонату.

До експозиції увійшли фотографії чотирьох ві�

домих фотографів: українців Михайла Чернічкіна,

який вже майже 40 років професіонально висвіт�

лює спортивні події, та Костянтина Чернічкіна,

який зафіксував матчі в усіх українських прийма�

ючих містах і життя вболівальників. А також поля�

ків — Маріуша Форецького, що він зобразив Євро

під кутом найрізноманітніших емоцій уболіваль�

ників та змін у міському просторі, й засновника

фотоагенції Mediasport Адама Нуркевича.

“З близька 200 фотографій для виставки ми ві�

дібрали 80, що покликані створити цілісний об�

раз про події минулого року, показати, як це все

відбувалося,— розповів “Хрещатику” куратор

проекту Олександр Михед.— Дуже важливо, що в

кожного з фотографів�учасників зберігся свій

власний почерк, індивідуальний стиль”. На світ�

линах — емоційні моменти футбольних матчів і

розмальовані вболівальники, бурхливе життя на

стадіонах та центральних площах приймаючих

міст...

“Мені запам’ятався один момент на матчі�

відкритті у Варшаві, де я працював у ВІП�зоні.

Це безпосередня радість і внутрішній підйом,

який світився на обличчі нашого Президента,

коли він сидів поруч із Платіні і президентом

Польщі. Тут є цей знімок,— поділився з “Хре�

щатиком” Михайло Чернічкін.— Ставлення до

чемпіонату у двох країнах, на мій погляд, різни�

лося. В Україні Євро всі сприймали як свято, а

полякам — мешканцям приймаючих міст іноді

воно й заважало”. Серед світлин гідний уваги

метелик, якого Адам Нуркевич “упіймав” на

фоні метушливого стадіону. “І українці, і поля�

ки проявили себе як дуже приємні і гостинні

люди. Я намагався сфокусуватися на вболіваль�

никах, а не на футбольних подіях як таких,—

зауважив він.— Адже я і сам не футбольний фа�

нат, тож звертав увагу на емоції. Це був справж�

ній карнавал”

Кияни побачать арт�Кавказ 
і театр на вулиці
На шанувальників сучасного мистецтва очікують цікаві події
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Насичені вихідні пропон є
міжнародний фестиваль
“Транс ав азія”, я ий із
14 по 16 червня предста-
вить роз міння Кав аз в
раїнсь ом онте сті.

В про рамі — арт-про -
лян а Маріїнсь им пар ом
DepARTments, онцерт
Soundsgood music та літе-
рат рно-театральний пер-
форманс “Прометей”.
А в п’ятницю та с бот на
Софіївсь ій площі польсь-
ий театр “Бюро Подоро-
жей” презент є в личн
вистав “Ма бет: хто ця
с ривавлена людина?”

Фантазії на тему Кавказу
Міжнародний фестиваль

Transkaukazja цьогоріч відбудеться у

восьми країнах Європи: Польщі, Ні�

меччині, Чехії, Австрії, Франції,

Португалії, Великобританії, Швеції

та Україні. У Києві проект представ�

лять уперше.

Головна частина фестивалю — арт�

прогулянка Маріїнським парком, під

час якої учасники за картою відкрива�

тимуть для себе нові місця. Її тема —

“Транслітерація уявлень”. Це втілен�

ня уявлень українських художників

про Кавказ, їхніх вражень і думок про

те, який він є, що вони відчувають і

думають про життя по той бік моря.

Будуть використані різні художні

форми фантазій і стереотипів про не�

звідану, навіть міфологічну країну, з

якою вони здебільшого не знайомі

особисто. Спеціально для проекту

митці створювали нові роботи. Участь

у заході беруть українські художники

Алевтина Кахідзе, Добриня Іванов,

Андрій Єрмоленко, Пімен Давидов та

інші. У рамках маршруту буде пред�

ставлена перформативна робота

польської художниці Кароліни Брегу�

ли і виставковий проект від молодих

художників із Вірменії. Також пока�

жуть кілька різножанрових сучасних

фільмів режисерів Аревіка Мартиро�

сяна (Вірменія), Олени Пагель (Ні�

меччина), Ірини Правило (Україна).

15 червня на літній естраді парку

зі спільним проектом виступлять

групи “33а” (Грузія)+“Volosi”

(Польща). Грузинська легендарна

рок/фолк/реггі�команда “33а” із во�

калістом Ніязом Діасамідзе та відо�

мим польським народним струнним

квінтетом “Volosi” почали співпра�

цювати у 2011 році. А 16 червня під

дахом “Мистецької платформи”

покажуть літературно�театральний

перформанс “Прометей” за участі

акторів театру “ДАХ” — Ігоря По�

столова та Соломії Мельник. Акто�

ри подадуть нову інтерпретацію віч�

ного образу Прометея через прочи�

тання текстів Есхіла, Гете, Байрона,

Шевченка, Тичини, Кафки та інших

письменників. Перформанс пред�

ставить динаміку розвитку образу

Прометея на тлі століть світової лі�

тератури.

“Світ хаосу” запанує 
на Софійській площі

Вже третій рік поспіль кияни ма�

ють змогу отримати незабутні вра�

ження від вуличних вистав театру

“Бюро Подорожей” із Познані. У

2011 році на Софійській площі він

показав футуристичну виставу за тво�

рами Станіслава Лема “Планета

Лем”, а торік — “Carmen Funebre”.

Театр славиться використанням світ�

лових ефектів, вогню, ходуль та елек�

тронної музики. “Бюро Подоро�

жей” — учасник великих театральних

фестивалів та володар престижних

премій, у тому числі у 2002 році його

внесок до скарбниці культури відзна�

чено нагородою Міністерства закор�

донних справ за виняткові заслуги у

справі популяризації Польщі в світі

та нагородою Міністерства культури

за визначні театральні досягнення.

14 та 15 червня в центрі Києва

“Театр Подорожей” представить ви�

ставу “Макбет: хто ця скривавлена

людина?”, що показує світ хаосу, в

якому порядок природи замінюєть�

ся логікою смерті. Це світ, в якому

людське життя важить усе менше, а

злочин стає буденним видом дії, ви�

конання якої викликає все менше

питань та сумнівів

В личний театр "Бюро подорожей" славиться вражаючими виставами з ви ористанням світлових ефе тів, во ню
та еле тронної м зи и

Відповіді на сканворд 

Transkaukazja в Києві

Арт-про лян а DepARTments 14—16 червня з 11.00 до
18.00, часть без оштовна, заяв и із зазначенням час та дня відвід-
ання відсилати на o. pravylo@gmail. com
Концерт Soundsgood music — “33а” (Гр зія)+“Volosi” (Поль-

ща), 15 червня о 20.00, літня естрада Маріїнсь о о пар . Вхід
вільний
Літерат рно-театральний перформанс “Прометей”, 16 черв-

ня о 16.00, “Мистець а Платформа”, в л. М. Гр шевсь о о, 4-б. Вхід
вільний
Вистава “Ма бет” від театр “Бюро Подорожей”, 14 та 15

червня о 21.00, Софійсь а площа. Вхід вільний

“Євро: дві раїни —
одна історія”

Коли: до 30 червня з 10.00 до 18.00, пн.—
вихідний
Де: М зей історії міста Києва, в л.

Б. Хмельниць о о, 7, тел. (044) 278-12-40
Вартість вит ів: 30 рн, піль овий —

15 рн.

На фото рафіях відвід вачі побачать емоційні моменти ф тбольних матчів ЄВРО-2012 та б рхливе життя
вболівальни ів, що вир вало на стадіонах і поза ними

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

Х Р О М С К Л А

К Р О П И В Н И Ц Ь К И Й

П Е К А Р О Т А В А В

Щ О К А Б Р І П К А

Б А К К Т В І А

Т О Р Е А Д О Р Т Я Ж

И І С И Г А Р А О

О К У Д Ж А В А Л Е М

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа, в. м

Цільове
ви ористання

Ма симально
можливий стро

оренди

Розмір річної
орендної плати,

рн
Приміт и

1

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
(м. Київ, в л. Петра Запорожця, 26,

тел. 512-15-96)

1, 2, 3
поверхи

в лиця
К рнатовсь о о, 7

519,1

РОЗМІЩЕННЯ
ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я

2 ро и 364 дні 1 рн на рі

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

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає до с д я ості
відповідача в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни за позовом заяви товариства
з обмеженою відповідальністю "Мар с Капітал" до Даніщ Антоніни
Ми олаївни про відш од вання ш оди в поряд ре рес , я е призначено
на 25 червня 2013 ро о 12.30 за адресою: м. Київ — 01010, в л. М. Гай-
цана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О. М.).
В разі неяв и в с дове засідання відповідача — Даніщ Антоніна

Ми олаївна, остання відома адреса: м. Київ, в л. Волось а, 55/57, в. 51,
справа б де роз лян та за її відс тності, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни.

Про ви ли в с д третьої особи Приватно о підприємства "Київ-Б д-Гранд"
У провадженні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться

цивільна справа за позовом Проста Оле сандра Оле сандровича до ПАТ "Артем-
Бан ", третя особа: Приватне підприємство "Київ-Б д-Гранд" про стя нення
рошових витрат та моральної ш оди.
Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 30 липня 2013 ро о 15.00

Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва (адреса с д :м. Київ, в л. Білор сь а, 13, аб. 11).
С д ви ли ає с дове засідання Приватне підприємство "Київ-Б д-Гранд" я

третю особ .
Яв а до с д є обов’яз овою. У разі неяв и третьої особи справа б де роз лян та

за наявними матеріалами.
С ддя О. Ф. Малинни ов

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Данчен а
Оле сандра Петровича цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о
товариства А ціонерний омерційний бан "Ар ада" до Данчен а Оле сандра
Петровича про розірвання до овор та звернення стя нення на предмет іпоте и,
роз ляд я ої відб деться 21 червня 2013 ро о 15.00, в приміщенні Печерсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и справ б де роз лян то за вашої відс тності
на підставі наявних в справі до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

С ддя Бортниць а В. В.

Повідомляємо, що встановлення меж земельних діляно по
в л. Глибочиць а, 12 Шевчен івсь ом районі м. Києва, переданих
Товариств з обмеженою відповідальністю "ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ" в
оренд з ідно з Рішенням Київмісь ради від 20.09.12 р. № 140/8424, б де
відб ватися 21.06.13 р. о 10.00. Просимо с міжних земле орист вачів:
ТОВ "Гео он", війсь ов частин Р-9841, ооперативн автостоян
"Глибочиць а", б ти прис тніми та по одити межі земельних діляно
відповідном а ті.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлові
підвальні приміщення, щодо я их надійшла заява від народно о деп тата У раїни,
обрано о в одномандатном виборчом о р зі, площею 82,2 в.м за адресою:
м. Київ, в л. Дарвіна, 7, літ. Б під розміщення ромадсь ої приймальні народно о
деп тата У раїни.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: фізичн особ –
підприємця Вартанова Р бена, останнє відоме місце реєстрації я о о м. Київ,
в л. Осиповсь о о, 3, в. 37, в с дове засідання на 12.06.2013 ро о 12.00 на
роз ляд цивільної справи за позовом Го ітідзе Г рама, Кожиєва Оле сія Борисовича
до фізичної особи – підприємця Вартанова Р бена, я е відб деться в приміщенні
с д : м. Київ, в л. П. Потєхіна, 14-А, абінет № 27.

Наслід и неяв и в с дове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК У раїни.
С ддя Н. В. Антонова

У зв'яз з тим, що діючі тарифи не по ривають витрати на тримання б дин та
приб дин ової території (зростання мінімальної заробітної плати, цін на
енер орес рси, матеріали, ремонтні роботи), ПАТ "Перший е спедиційний за ін
підводних та ідротехнічних робіт" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів та спор д та приб дин ової території, розраховані з ідно з Поряд ом,
затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 ро № 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 BO KMP (КМДА) від 09.03.2011 № 307. Детальна інформація
розміщена на інформаційном стенді біля б дин .

За важення і пропозиції приймаються на адрес : м. Київ, в л. П. Са айдачно о,
12 до 27 червня 2013 ро .

№ п/п Адреса б дин Тариф, рн/ в. м в місяць

1 в л. Юр івсь а, 18 3,51

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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СПОРТ
Хрещатик 14 червня 2013 року

Спортивні новини

Бойові єдиноборства. В Україні офіційно з’явився
новий вид спорту
Вчора в онференц-залі Міністерства справах сім’ї, молоді та

спорт У раїни відб лася прес- онференція, присвячена проведенню
в Києві чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств (ММА). Та ож на
заході б ло рочисто о олошено про визнання цьо о вид спорт офі-
ційним. “Змішані єдиноборства перейшли на новий вито своєм
розвит ,— зазначив президент Лі и змішаних єдиноборств У раїни
Дмитро Христю .— Стат с офіційно о вид спорт в У раїні надає
ММА перспе тив достойно представляти наш держав на міжнарод-
них зма аннях, що проходять під е ідою Всесвітньої асоціації змішаних
бойових мистецтв, почесним президентом я ої є ле ендарний Федір
Ємельянен о. Відтепер ми маємо шанс розвивати змішані єдинобор-
ства не тіль и я професійний, а й аматорсь ий вид спорт , я им змо-
ж ть займатися спортсмени ба атьох ві ових ате орій. Крім то о, б -
д ть нормовані всі правила проведення зма ань, щоб абсолютно мі-
німіз вати травматизм. Хоча, з ідно зі статист ою, за іль істю травм
під час т рнірів ММА значно пост паються, напри лад, бо с ”. Та ож
прес- онференції взяв часть почесний президент WММАA, ле енда

змішаних єдиноборств росіянин Федір Ємельянен о, я ий запросив
сіх прихильни ів онта тних видів спорт на чемпіонат Європи, що
відб деться 15 червня Києві. “Приходьте — і ви побачите всю рас
єдиноборств. Я мож дов о розповідати про цей вид спорт , але ра-
ще один раз побачити, аніж сто разів поч ти”. Я стало відомо, в т р-
нірі візьм ть часть 150 спортсменів з 26-ти раїн світ

Баскетбол. Національна збірна вирушила 
на чемпіонат Європи
Вчора національна жіноча збірна У раїни з бас етбол вир шила до

Франції, де в с бот старт є першість онтинент . В р пі А раїн и
зі рають з омандами Чорно орії, Т реччини та Словаччини. Першим
випроб ванням для наших дівчат стане збірна Т реччини — 15 черв-
ня, потім Словаччини — 16 червня, а з с перницями з Чорно орії наші
спортсмен и поміряються силами 17 червня. За словами равчинь,
вони мали достатню іль ість спарин ів. Зазначимо, що в рам ах під-
отов и до Євробас ет підопічні Вадима Чеч ра вист пили на двох
міжнародних товарись их т рнірах ( Польщі та Мо ильові), а та ож зі-
рали три товарись і матчі з др ою збірною Росії. Трансляції матчів
можна б де пере лян ти на одном з вітчизняних аналів. Час транс-
ляцій: У раїна — Т реччина (с бота, 15 червня, о 19:25); У раїна-Сло-
ваччина (неділя, 16 червня, о 13:25); У раїна-Чорно орія (понеділо ,
17 червня, о 13:25)

Шахи. Руслан Пономарьов — бронзовий призер
чемпіонату світу з бліцу
У Ханти-Мансійсь (Росія) за інчився шаховий чемпіонат світ з

бліц . У т рнірі взяли часть 60 спортсменів. Зма ання проводилося за
швейцарсь ою системою 15 здвоєних т рів. Р слан Пономарьов з
рез льтатом 2743 бали став бронзовим призером. Він пост пився
в’єтнамсь ом росмейстер Ле К ан Льєм (2771) та Оле сандр
Грищ з Росії (2858)

Температура +19°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 67 %

Температура +25°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 48 %

Температура +20°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 69 %

Прогноз погоди на 14 червня 2013 року

ОВНИ, амбіціям та претензіям — зась! На ін поставлено май-
б тнє ар’єри, де слід не лише опанов вати роль ерівни а та під-
ле ло о, дотрим ватися сл жбової с бординації, а й б ти фахівцем
висо о о лас . З мієте армонійно вписатися в посадов ієрар-
хію — тоді від риються спішні шанси.
ТЕЛЬЦІ, це тиждень реалізації найзаповітніших бажань, Творець

подар є сюрпризи. І хоча намічені заходи часто вибиватим ть із
заплановано о рафі а, проте б дь-я і несподіван и зрештою
під ть на ористь. Не оліть правдою очі, навіть засл жено, а на-
ма айтеся делі атно донести її людям, пощадивши ідність, тоді
застрах єтеся від воро ів. Той, хто працює з творчим во нем, за-
робить ар’єрні бон си і розба атіє.
БЛИЗНЯТА, це золота пора для вольово о самоствердження в

соці мі, ви — яс рава поп лярна особистість, переб ваєте на не-
пор шном п’єдесталі авторитет , з я о о ніхто не здатний с ин -
ти! А ось схильність ребти все під себе вносить дестр тивні нот-
и в д ховний розвито , а тивіз є е оїстичні інстин ти. Ви иньте ті
“ раблі” й ш айте золот середин між “бер -даю”.
РАКИ о орнені ма ічною чарівністю, тож боятися с перни ів на

романтичних фронтах не слід, перемо а й та арантована. Ува а
шлюбним парам: ви переживаєте випроб вання долі на міцність
з, я що йти далі в одній пряжці з пра матичним партнером важ-
о і терпець ривається, не б нт йте, доцільно знайти спільн ме-
т , я а вас зцемент є, омпенс вавши нестач яс равих наснажли-
вих поч ттів. Вони тихо жевріють і спалахн ть пізніше.
ЛЕВИ, рейтин поп лярності соці мі ся не пі ової познач и.

Вас люблять і обожнюють, тож ріплюйте братерсь і зв’яз и, бо
за ладається ф ндамент др жби на іль а ро ів. Творець вам по-
силає бла ородних д ховних побратимів та любленців, я і стан ть
надійними др зями. Відповідайте взаємністю. Більше р хайтеся,
міняйте обстанов — там на вас очі ють захоплюючі знайомства.
ДІВИ, тиждень є інди аторним: все, чо о ви нині дося ли, взає-

мопов’язане з рівнем д ховної зрілості, на опиченим життєвим до-
свідом. Тр дарі “ лівери” блаженно почивають на лаврах здоб т-
ів ( ар’єра, матеріальна та любовна сфера роз віті), а д ховні
“ліліп ти” нехай сають лі ті.
ТЕРЕЗАМ посміхається форт на, не че айте ч жої похвали, а

самі піартеся, демонстр йте природні таланти та най ращі здоб т-
и. Роз р т а імідж пройде блис че, поп лярність зросте, що не-
забаром стане трампліном на ар’єрний олімп. Коли я ась незба -
ненна сила штовхає до широ омасштабних перспе тивних прое -
тів — при альм йте. Перш ніж хвалити остаточне рішення й при-
ст пити до реалізації еніальних зад мів, порадьтеся з домочадця-
ми, досвідченими оле ами, м дрими др зями. С оріше за все,
потім ваш пол м’яний ент зіазм трохи з асне.
СКОРПІОНИ, д ховне преображення йде спішним темпом,

звільняючи від отр йно о баласт мин ло о, залишаючи най ра-
щий досвід. Ч жі серця та аманці для вас від риті — м дро орис-
т йтеся тими безцінними рес рсами, що допоможе реаліз вати
лобальні плани.
СТРІЛЬЦІ, мерщій ріплюйте подр жні зи! Всевишній ч є ва-

ші молитви. А одина ам пошле достойно о с п тни а для армо-
нійно о союз . Я що ви морально налаштовані зробити нетриві-
альний ро фінансовій, професійній, політичній, діловій сфері та
отові з стрітися віч-на-віч із найдивовижнішою несподіван ою, то
можете ризи н ти.
КОЗЕРОГИ, вам час “ лепати” роші — на сл жбі хазяйн є фор-

т на, сприяючи вашим професійним та матеріальним трі мфам.
Тіль и не лін йтеся, адже на тр дарів, я і тя н ть воза за іль ох,
очі ють арні заробіт и, ар’єрні бон си і різноманітні посл и ви-
со их по ровителів. На роботі вам створять привілеї й завжди під-
ть наз стріч, я що попросите допомо и.
ВОДОЛІЇ витають на рилах любовної ейфорії... Блаженств йте,

наповнюйте життєвий “бан ” щастям (на тривалий час), адже іде-
ал серця, про я ий мріяли, поряд, я що досі через незрячість оди-
но і — то є ваш лопіт. І не заци люйтеся на проблемах — життя
це ра, де ви а тор і режисер, здатний створювати власні сценарії
та брати в них часть заради насолоди.
РИБИ, сім’я, рідна оселя — це бла ословенне місце, де вас опі-
ють ян оли. А ось майб тнє за ли ає подивитися на свій творчий

шлях, любовне життя з позицій, протилежних тим, я ими ви схиль-
ні ер ватися інт їтивно. Серце може під аз вати одне, а роз м і
досвід — абсолютно інше. Я що с мніваєтеся, об оворіть цю жи-
вотрепетн тем з надійним др ом і зроз мієте, що йо о д м а
з одж ється швидше з олосом роз м , ніж із веліннями д ші

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Збірна України 
поступилася шведам
У Києві відбувся матч в рамках групового відбору 
до Чемпіонату Європи
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед столичний Палац
спорт прийняв матч за
часті вітчизняної збірної з
андбол та шведсь ої на-
ціональної оманди. Попри
підтрим вболівальни ів,
раїнсь ій збірній не вда-

лося дати ідної відсічі с -
перни . Вже першом
таймі ості спромо лися
здоб ти досить с ттєв пе-
рева 9 очо . У др ій
половині шведсь им анд-
болістам вдалося збільши-
ти відрив і в підс м зав-
дати нашим спортсменам
роз ромної пораз и з ра-
х н ом 21:34.

Напередодні гри наставник збір�

ної України Андрій Портний запев�

няв, що знає, як протистояти шве�

дам. “У нас є записи всіх матчів —

переглядаємо повним ходом. І крім

конкретних прізвищ, звертає на се�

бе увагу ось яка особливість. Нор�

вежцям забили мало (21:23), але го�

ли припадають на дев’ятьох швед�

ських гравців, а в більш успішному

матчі з румунами (35:29) таких і зов�

сім 11”,— зазначив пан Портной.

Однак насправді вийшло так, що

скандинави все ж спромоглися зди�

вувати українських гандболістів.

Причому це їм почало вдаватися вже

зі стартових хвилин матчу. Шведи

зуміли кілька разів створити швидкі

відриви, які, як правило, точним по�

паданням завершував Фредрік Пе�

терсен. У результаті вже ближче до

середини першого тайму рахунок

був 2:7 і ставало зрозуміло, що гості

не збиралися йти на поступки. Звіс�

но, аби хоч якось змінити ситуацію

на майданчику, вітчизняним “збір�

никам” потрібно було пропонувати

шведам щось кардинально нове. Од�

нак склалося враження, що гості го�

тові до будь�чого — й вони продов�

жували своє домінування: часом ро�

зігрували свої комбінації до логічно�

го кінця і доводили до завершально�

го кидка, часом користувалися про�

валами опонентів на лінії, після

яких м’яч діставався лінійним, а ті

вже перегравали голкіпера Вадима

Бражника. Все це призвело до того,

що вже за підсумками першого тай�

му збірна України була безнадійно

позаду з рахунком 7:16.

Другий тайм українці почали

досить потужно. Їм вдалося здійс�

нити кілька результативних атак і

перевага шведської збірної стала

не такою значною. Однак з пли�

ном часу гості знову почали штур�

мувати українські ворота, і резуль�

тат не змусив себе довго чекати.

Поступово шведи відновили пере�

вагу у 9 очок, а згодом стрімко пі�

шли у відрив. Складалося вражен�

ня, що вони цілком скинули зі

своїх плечей відповідальність за

результат і грали у своє задоволен�

ня. Їм вдавалися часом красиві

комбінації й не менш красиві го�

ли. Не дивно, що завершили зу�

стріч шведські гандболісти з більш

ніж переконливим результатом —

21:34. В іншому матчі збірна Поль�

щі на виїзді перемогла збірну Ні�

дерландів з рахунком 30:23. Тож

після 5�ти зіграних турів Україна

разом з Нідерландами опинилися

у підвалинах турнірної таблиці,

маючи в своєму активі лише по

одній перемозі. А ось збірні Шве�

ції та Польщі всі питання щодо

виходу у наступний раунд змагань

вирішили й тепер можуть спокій�

но готуватися до наступних бата�

лій
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Цей день в історії 14 червня

1775 — створена армія США
1783 — на західном березі

Південної б хти б ли за ладені
перші ам'яні б дівлі Севастопо-
ля, ця дата вважається днем зас-
н вання міста
1834 — Ісаа Фішер з міста

Спрін філд, штат Вермонт (США)
запатент вав наждачний папір
1847 — німець ий хімі Ро-

берт Б нзен винайшов пальни ,
названий йо о ім'ям
1928 — народився Че Гевара,

латиноамери ансь ий револю-
ціонер
1985 — Шен ені (Лю сем-

б р ) б в підписаний до овір між
п'ятьма європейсь ими держа-
вами, що отримав назв "Шен-
енсь ої оди"
2008 — Севастополі від ри-

то пам'ятни етьман Са айдач-
ном
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Збірна У раїни ( чорній формі) нічо о не змо ла вдіяти з натис ом шведів
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