
Столичний бліцкриг
Депутати Київради провели засідання, на якому вирішили 
важливі соціальні питання

Рішення на сто мільйонів
Зранку під стінами мерії зібралися

тисячі бюджетників, які вимагали виді�

лити кошти на виплату надбавок. “Ро�

боту Київради блокують окремі депута�

ти Верховної Ради від “Свободи”,

“Батьківщини” і “УДАРу” та їхні по�

мічники. Кожен з цих депутатів отри�

мує зарплатню до 20 тис. грн і більше,

відпускні й гроші на оздоровлення — не

менше 70 тис., на оплату роботи своїх

помічників — ще 18 тис. грн на місяць.

Тож вони ніколи не зрозуміють, що

означає муніципальна надбавка у

300—500 грн до зарплат розміром

1 500—2 500 грн працівників бюджетної

сфери, котрі навчають і виховують сто�

личних дітей, надають медичну і соці�

альну допомогу”,— скаржився голова

Київської міської ради профспілок Ва�

лентин Мельник.

Заступник міського голови — секретар

Київради Галина Герега теж не прихову�

вала обурення діями опозиціонерів, що

втручаються у діяльність місцевого орга�

ну самоврядування, адже від цього

страждають насамперед прості люди. Пе�

ред відкриттям засідання вона повідоми�

ла, що до секретаріату Кивради надійш�

ли тисячі звернень від киян, профспілок,

бюджетних та громадських організацій з

вимогою провести сесію. “Сьогодні під

стіни Київради прийшли тисячі лікарів,

вчителів, робітників соціальної сфери.

Ці люди хочуть отримати гроші, на які по

праву заслуговують. Чи маємо ми право

позбавляти їх муніципальних надбавок в

угоду окремим політичним силам?”,—

запитувала пані Герега. Також вона наго�

лосила, що Київрада діє у правовому по�

лі і має працювати до того моменту, поки

не буде обраний новий депутатський

склад.

Тож столичні депутати зі свого боку

дослухались до вимог простих людей та

підтримали подані КМДА рішення що�

до внесення змін до бюджету на 2013 рік

та до Програми економічного і соціаль�

ного розвитку Києва. Завдяки цьому ко�

жен бюджетник щомісяця отримувати�

ме 20 % надбавки від окладу. Так, сто�

личні вчителі протягом трьох місяців

отримають 63,5 млн грн, лікарі — 28,3

млн грн, працівники культури — 4,2 млн

грн, працівники фізичної культури і

спорту — 2 млн грн, працівники соцза�

безпечення — 500 тис. грн. Загалом на ці

потреби спрямують 98,7 млн грн. При

цьому надбавки, які недоотримали лю�

ди у липні, будуть виплачені найближ�

чим часом. “Липневі надбавки бюджет�

ники отримають дуже скоро, може, про�

тягом одного тижня, тому що буде зараз

День Незалежності, тобто випадають

робочі дні”,— повідомив депутат Київ�

ради Віктор Грінюк за підсумками засі�

дання.

Перемога киян та столиці

Завдяки внесенню змін до Програми

соціального та економічного розвитку

Києва на 2013 рік знято й загрозу зриву

робіт на важливих інфраструктурних об’�

єктах. Так, на реконструкцію Поштової

площі та будівництво метро на Теремки

спрямовано по 50 млн грн, виділених з

держбюджету. Ще по 30 млн грн передба�

чено на реконструкцію Петровської алеї,

Паркової дороги, Дніпровського узвозу,

а також пішохідної зони від Володимир�

ської гірки до Києво�Печерської лаври.

Крім того, 45,3 млн грн дозволить про�

довжити реконструкцію проспекту Гри�

горенка, вулиці Анни Ахматової та прос�

пекту Перемоги.

Виділено й кошти на підготовку до но�

вого навчального року закладів освіти,

підготовку до опалювального сезону, за�

вершення ремонтних робіт об’єктів соц�

призначення. Крім того, передбачене

погашення заборгованості житлових ор�

ганізацій перед ПАТ “Київенерго” до�

зволить уникнути масових відключень

гарячої води.

Життєво важливим для багатьох киян

стало прийняття рішення про спряму�

вання 20 млн грн на виконання міської

програми “Здоров’я киян” для придбан�

ня медикаментів (інсуліни, витратні ма�

теріали для гемодіалізу тощо).

У КМДА зі свого боку наголошують на

важливості відновлення сесійної роботи

Київради і прийняття таких потрібних рі�

шень. Голова КМДА Олександр Попов

назвав це “перемогою усіх киян над де�

структивними силами політики”. “Завдя�

ки підтримці профспілок, громадських

організацій та широких верств населення

Київська міська рада знову продовжує ви�

конувати свої обов’язки перед киянами.

Рішення, які були прийняті сьогодні, до�

зволять уникнути негативних соціальних

наслідків вимушеної перерви у діяльності

органу самоврядування”,— зазначив він.

Очільник КМДА подякував бюджетним

організаціям та профспілкам за чітку по�

зицію і їхнє розуміння потреби в подаль�

шому розвитку міста та вирішення соці�

альних проблем. “Такої активної підтрим�

ки з боку профспілок за всі три роки моєї

роботи я не пам’ятаю. Це означає, що та

політика, яку проводить сьогодні місцева

влада та депутатський корпус міста, від�

повідає тим потребам, які дійсно є в бю�

джетній сфері столиці, та і в цілому в роз�

витку Києва. Рішення прийнято, тепер

ми можемо всі ці зобов’язання виконати

найближчим часом”,— додав він.

Листи — парламентаріям

Міські депутати також прийняли кіль�

ка рішень політичного характеру, напра�

вивши до Верховної Ради кілька звер�

нень. Так, парламентаріїв просять роз�

глянути питання призначення місцевих

виборів у Києві та визначити строк їх

проведення. Ухвалено і звернення з при�

воду неприпустимості перевищення на�

родними депутатами їхніх повноважень

щодо участі у роботі органів місцевого

самоврядування. Також парламентаріям

пропонують терміново розглянути пи�

тання про встановлення меж міста Києва

та збереження Біличанського лісу.

Крім того, Верховну Раду просять

внести зміни до Бюджетного кодексу

щодо зарахування до доходів бюджету

Києва податку на доходи фізичних осіб.

Адже вилучення половини цих надхо�

джень на користь держбюджету зали�

шається великою проблемою — в попе�

редні роки їх хоч перекривали різного

роду дотаціями на розвиток, на відміну

від цьогорічної критичної ситуації. Як

нагадала депутат Київради Алла Шла�

пак, наразі починається планування

бюджету на наступний рік, і це питання

має бути обов’язково розглянутим:

“Щоб Київ перестав бути цапом відбу�

вайлом, а все�таки місту залишали ті

гроші, що кияни заробляють. В цьому

році це вісім мільярдів гривень, в на�

ступному році, я думаю, планується не

менше. Але я сподіваюсь, що народні

депутати, так як ми бачимо тут їхню ак�

тивність, вони так само її проявлять і

при формуванні бюджету”.

Загалом же депутати налаштовані на

подальшу конструктивну роботу. Так, де�

путат Київради Олексій Омельяненко

підкреслює, що засідання 19 липня стало

хорошим початком для цього: “Прийня�

ті рішення поклали початок продуктив�

ного сесійного року. У такому режимі бу�

демо продовжувати працювати надалі”.

Депутат Київради Юрій Дмитрук зі свого

боку також наголошує, що нагнітання

обстановки та політичних пристрастей

йде не на користь киянам та столиці,

адже навіть суд прийняв рішення на ко�

ристь нинішнього складу Київради, ви�

знавши його легітимним: “Опозиція ду�

же багато говорить, а разом з тим, на�

скільки я знаю, не хоче йти на вибори”.

Натомість експерти визнають, що й

електорат опозиції чекає від політиків не

стільки різноманітних шоу, скільки гра�

мотної позиції і дій, які приносять пози�

тивні результати. “Люди покладають сер�

йозні надії на своїх обранців, очікують,

що депутати зможуть запропонувати діє�

ві заходи для вирішення проблем у різ�

них сферах. Блокуючи роботу Київради,

наполягаючи на її нелегітимності, ігно�

руючи той факт, що скористатися бю�

джетними коштами без рішення міської

ради неможливо, опозиційні політики

показали себе не з кращого боку”,— кон�

статує політолог Микола Михальченко.

Тож, за висновками експертів, нелогічна

поведінка парламентаріїв і депутатів Ки�

ївради від опозиції розкрила відсутність у

них чіткої програми дій, адже вони самі

загнали себе у глухий кут

Плата за автомобільне
"поховання": хто у виграші? 
Запровадження тилізаційно о збор має приверн -
ти ва до вітчизняних "залізних оней"
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Чиста вода – валюта ХХІ сторіччя 
Фахівці роблять се можливе для ефе тивно о ви о-
ристання питної води та підвищення її я ості
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В столиці знайшли місце для Цоя 
У центрі міста від рили стін пам`яті м зи анта
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Столична влада оскаржує 
судове рішення, прийняте 
на користь забудовника 
на вул. О. Гончара, 17$23
КМДА подала заяв до Верховно о С д У раїни

про пере ляд постанови Вищо о осподарсь о о
с д У раїни стосовно заб дови на в л. О. Гончара,
17-23. Відповідн заяв б ло передано 15 серпня.
З ідно з те стом до мента, иївсь а влада про-

сить Верховний С д У раїни с ас вати постанов
ВГСУ від 17 липня та рішення с дів нижчих лано ,
я і б ли прийняті на ористь заб довни а.
На адаємо, ділян и за альною площею 0,44 а на

в л. О. Гончара,17-23, що надані орист вання ТОВ
“Інвестиційно-б дівельна р па”, знаходяться в ме-
жах архіте т рних охоронних зон, том відносяться
до особливо цінних земель. Їх відведення повинно
по одж ватися з Верховною Радою У раїни, одна
цьо о не відб лося, що пор ш є Земельний оде с
У раїни.
У р дні 2011 ро про рат ра Києва зверн лася

до Господарсь о о с д з позовом в інтересах
КМДА. Торі 23 вітня Господарсь ий с д Києва за-
довольнив позов повністю. 7 листопада 2012 ро
Київсь ий апеляційний осподарсь ий с д залишив
це рішення без змін. 29 січня цьо о ро ВГСУ с а-
с вав ці с дові а ти, а справ спрям вав на новий
роз ляд до Господарсь о о с д .
За рез льтатами ново о роз ляд , с ди всіх трьох

лано задоволенні позов повністю відмовили

Куренівсько$Червоноармійську 
лінію метро можуть продовжити
до Кільцевої дороги
Про це заявив олова Голосіївсь о о район Юрій

К рінний під час проведення р ло о стол “Пер-
спе тиви розвит транспортної інфрастр т ри Го-
лосіївсь о о район м. Києва”.
“Незабаром нас на Кільцевій дорозі з’явиться

величезний тор овельно-розважальний центр “Рес-
п блі а” та новий житловий масив “Терем и 3”. Ін-
вестор-заб довни заці авлений створенні там
я існої транспортної інфрастр т ри, том оплатив
передпрое тні роботи щодо продовження іл и
метро. Сьо одні ці роботи вже здійснені”,— розпо-
вів Юрій К рінний.
Передбачається, що синю іл метрополітен

продовжать наземним метро, що дозволить здеше-
вити прое т і реаліз вати йо о в ма симально о-
рот і стро и. Йо о б дівництво ардинально змі-
нить транспортн схем район і створить ом-
фортні мови для меш анців ново о мі рорайон та
приле лих територій.
“Розвито транспортної інфрастр т ри є одним із

пріоритетних напрям ів діяльності Президента У ра-
їни Ві тора Ян овича. Крім то о, місь а та районна
влада заці авлені, аби ідея б дівництва метро на
Кільцевій б ла втілена в життя. На мою д м , цей
прое т може б ти інвестиційно привабливим, і від
йо о реалізації ви рають сі сторони — інвестор,
влада та ияни”,— заявив Юрій К рінний

Автобусний маршрут № 49 
продовжено
З метою поліпшення транспортно о обсл ов -

вання меш анців мі рорайон Ми ільсь а Слобід а
з 16 серпня автоб сний маршр т № 49 продовжено
від станції метро “Лівобережна” до Патріаршо о со-
бор Вос ресіння Христово о. Про це повідомили в
КП “Київпастранс”.
Автоб си відтепер рс ватим ть за та им мар-

шр том: в л. Ми ільсь о-Слобідсь а — в л. Л на-
чарсь о о — в л. Раїси О іпної — Р санівсь а набе-
режна — просп. Павла Тичини (до в л. Юрія Ш м-
сь о о) — Дніпровсь а набережна — в л. Серафи-
мовича — в л. Амвросія Б чми — просп. Павла Ти-
чини — в л. Березня івсь а — залізнична платфор-
ма “Лівий бере ” — в л. Березня івсь а — просп.
Павла Тичини — в л. Амвросія Б чми — в л. Сера-
фимовича — Р санівсь а набережна — в л. Раїси
О іпної — в л. Л начарсь о о — в л. Ми ільсь о-
Слобідсь а
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Завдя и підтримці профспіло , ромадсь их ор анізацій та широ их верств населення Київсь а місь а рада знов продовж є ви он вати свої обов’яз и перед иянами

Марта КОХАН,
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

У понеділо , 19 серпня, відновилась робота Київради VI с ли-
ання. Незважаючи на спроби опозиціонерів прорватися до б -
дівлі мерії знов зірвати сесію, оборона “тримала” натис . Тож
деп тати спромо лись за та их непростих мов в оперативно-
м режимі провести засідання, на я ом прийняли важливі для
иян та міста рішення, зо рема щодо доплат бюджетни ам та
фінанс вання інфрастр т рних робіт. Київрада та ож прийняла
три звернення до Верховної Ради з вимо ою до парламентаріїв
вирішити найболючіші проблеми столиці, я і лежать в омпе-
тенції народних деп татів У раїни.
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Комунальники ремонтують надземні пішохідні
переходи на Саперно�Слобідській
КП “Київшляхміст” розпочало ремонтні роботи на надземних пішо-

хідних переходах на в л. Саперно-Слобідсь ій біля б дин ів №№ 22 та
104. Працівни ами ом нально о підприємства б ло розчищено від
“слабо о” бетон 80 % поверхні на надземном пішохідном переході
на в л. Саперно-Слобідсь ій біля б дин № 22 та проведено піс о-
стр меневе очищення 60 % бетонних поверхонь спор ди. На др ом
об’є ті проведено піс остр меневе очищення осо рів на 80 % по-
верхні, тор рет вання 10 % бетонних поверхонь, замінено 18 бетон-
них сходів, під отовлено до монтаж 17 сходів.
Я повідомили в Департаменті транспортної інфрастр т ри, ремонт

цих об’є тів б в в лючений план поточно о (дрібно о, середньо о)
ремонт об’є тів в лично-шляхової мережі м. Києва на 2013 рі , але
наразі фінанс вання для ви онання заходів не б ло забезпечено. З ід-
но з прое тно- ошторисною до ментацією, вартість робіт с ладає
близь о 240 тисяч ривень. Разом із тим, врахов ючи по іршення тех-
нічно о стан надземних пішохідних переходів КП “Київавтошляхміст”,
за власні ошти б ло розпочато роботи з тимчасово о за риття про-
валів сходино металевими перфорованими пластинами

"Київенерго" реконструює кабельні лінії 
центральних районів столиці
ПАТ “Київенер о” 2013 році ре онстр ює абельні лінії еле тропе-

редачі 10 В центрі Києва з заміною абеля с марною протяжністю
30 м. Ділян и ре онстр йованих мереж розташовані Печерсь ом
та Шевчен івсь ом районах столиці. Зо рема роботи проводи-
тим ться межах в л. Щорса, Червоноармійсь ої, Тельмана, Горь о-
о, Предславінсь ої, Федорова, Барбюса, Лабораторної, Шов овичної,
Інстит тсь ої, Са са ансь о о, Старово зальної, Воровсь о о, Жилян-
сь ої, просп. Перемо и та пров л. Липсь о о.
З адані ділян и еле тромереж живлять близь о тисячі юридичних та

поб тових споживачів центральної частини Києва, з я их дев’ять дит-
сад ів, сім ш іл, ніверма “У раїна”, отелі “Київ” і “Національний” та
інші важливі інфрастр т рні об’є ти столиці. Потреба в ре онстр ції
абельних ліній в центрі міста вини ла через висо ий рівень їхньої зно-
шеності, адже вони б ли про ладені ще в 1950-60 ро ах мин ло о
століття. Внаслідо тривало о термін е спл атації та численних ре-
монтів знизився рівень ізоляції абелів. Ре онстр ція поля ає про-
ладанні с часних та е оло ічно безпечних абелів замість зношених
зі слаб ою ізоляцією. Фахівці омпанії при проведенні робіт на ба а-
тьох ділян ах з інтенсивним дорожнім р хом ви ористов ватим ть ме-
тод оризонтально направлено о б ріння — безтраншейно о про ла-
дання підземних інженерних ом ні ацій. Та им чином в місцях прове-
дення ре онстр ції не передбачено пере риття проїжджої частини.
Ре онстр ція мереж здійснюється за рах но інвестпро рами Ки-

ївенер о. За альна с ма інвестицій с ладає близь о 14 млн рн

Цифра дня

151 800 000 
гривень, на таку суму будівельними підприємствами столиці виконано
робіт з капітального ремонту у січні–червні 2013 року 
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Цієї осені вулиця Петра Сагайдачного 
стане пішохідною
У вересні цьо о ро в лиця Петра Са айдачно о стане пішохід-

ною. Та ий стат с в лиці визначений новою транспортно-пішохід-
ною схемою Подол , розробленою Департаментом містоб д вання
та архіте т ри.
Перші ро и зі створення пішохідної частини Подол розпочн ть

здійснювати після свят вання Дня Незалежності У раїни. Поетапно
проводитиметься ре онстр ція в л. П. Са айдачно о: перший
етап — від Контра тової площі до в л. Андріївсь ої, др ий — до
в л. І оревсь ої, третій — до Поштової площі. Та им чином пішохо-
ди матим ть можливість вільно перес ватися історичною частиною
міста.
“Уже цієї осені ми хочемо провести е сперимент і облашт вати

Са айдачно о в личними меблями, різними елементами бла о ст-
рою, щоб люди поч вали себе омфортно. Через створення одно-
сторонньо о р х на дея их в лицях (Межи ірсь ій, Костянтинів-
сь ій, Братсь ій та Волось ій) Поділ звільниться від зайво о ш м
завдя и зменшенню транспортно о пото . Трохи пізніше, восени,
винесемо на ромадсь е об оворення й прое т Контра тової площі,
врах ємо сі побажання иян і оберемо одне оптимальне рішен-
ня”,— зазначив заст пни дире тора Департамент містоб д вання
та архіте т ри Андрій Вавриш.
Прое том “Київ Самоб тній” заплановані заходи з реставрації та

ремонт фасадів Контра тової площі, розвито п блічно о просто-
р , бла о стрій та озеленення, обмеження транспортно о наванта-
ження на неї, прибирання дисон ючих елементів середовища, фор-
м вання зр чно о та омфортно о місця переб вання меш анців та
остей столиці.
За інчити ре онстр цію в л. П. Са айдачно о план ється до Дня

Києва 2014 ро . У майб тньом , після завершення б дівництва По-
штової площі та хордової доро и з Повітрофлотсь о о проспе т до
Залізнично-автомобільно о мостово о переход , передбачається
обмежений в’їзд до Подол

Киянин сплатив відновну вартість 
зрізаних дерев
С д задовольнив позов про рат ри Солом’янсь о о район та

стя н в з меш анця столиці майже 20 тис. рн відновної вартості зе-
лених насаджень, видалених на йо о земельній ділянці.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Солом’янсь ої про рат -

ри, перевір ою встановлено, що Київрадою 2010 році ділян на
пров. Ябл невом Солом’янсь ом районі б ло передано приватн
власність фізичній особі для б дівництва та обсл ов вання житлово-
о б дин .
За рез льтатами обстеження зелених насаджень, розташованих на

в азаній території, знесенню підля али 4 дерева, відновна вартість
я их становила близь о 20 тис. рн.
За за онодавством, власни повинен сплатити до бюджет віднов-

н вартість зелених насаджень, я і підля ають зріз ванню, одна чоло-
ві цьо о не зробив.
У зв’яз з виявленим пор шенням про рат ра Солом’янсь о о

район зверн лася до с д з вимо ою про стя нення з ромадянина
відновної вартості знесених зелених насаджень.
Наразі позов про рат ри задоволено, в азані ошти землевласни-
ом сплачено до бюджет повном обсязі

Західні ворота міста 
продовжують оновлювати
До 10 вересня в столиці відкриють для проїзду ділянку проспекту
Перемоги від в’їзду в Київ до метро "Святошин"
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Проспе т Перемо и, я ий
є оловною ма істраллю
в’їзд в столицю із захід-
но о напрям , останній
раз с ттєво оновлювали
понад 30 ро ів том . З
вітня місяця т т тривають
масштабні роботи з ре он-
стр ції, перший етап
я ої — від в’їзд в місто
до метро “Святошин” —
план ють від рити для
нормально о проїзд авто-
мобілістів вже до 10 ве-
ресня цьо о ро . За алом
апітальні ремонтні роботи
місті тривають ще

на 26-ти в лицях.

Наразі автодорівці вкладають фі�

нішний — третій шар асфальту на

ділянці проспекту Перемоги від

в’їзду в місто до станції метро “Свя�

тошин”. Після завершення рекон�

струкції шляхопроводу на перетині

проспекту Перемоги та Академіка

Палладіна цю ділянку, протяжністю

3,6 км, відкриють для повноцінного

проїзду автомобілів. Всього ж до

кінця наступного року планують

оновити всі 11 км магістралі — від

в’їзду в місто до площі Перемоги.

“Тут також передбачається будів�

ництво велодоріжки, реконструкція

тротуарної частини, заміна всіх до�

рожніх знаків, смуги транспорту за�

гального користування будуть наби�

ті в обох напрямках”,— розповів

“Хрещатику” перший заступник ди�

ректора Департаменту транспортної

інфраструктури Іван Шпильовий.

Під час осучаснення магістралі

приведуть до ладу і 17 підземних пере�

ходів. Оновлення перших восьми за�

вершать вже до Дня визволення Ки�

єва. У пішохідних переходах облашту�

ють сучасну гідроізоляцію, полаго�

дять сходи, замінять парапети та ство�

рять необхідні умови для людей з осо�

бливими потребами. У планах — об�

лаштувати і 6 шляхопроводів, які зна�

ходяться на перетині з магістраллю.

Зазначимо, загальна кошторисна

вартість проекту становить 441 млн

грн, наразі роботи виконано на суму

близько 50 млн грн.

За словами директора КК “Київ�

автодор” Петра Берегового, роботи

автодорівці не припинять навіть

узимку. Асфальт класти, звісно, не

будуть — не дозволяє технологія, на�

томість перекладатимуть комуніка�

ції та влаштовуватимуть гранітний

бортовий камінь.

Менш масштабні, але також капі�

тальні ремонтні роботи тривають ще

на 26�ти вулицях міста загальною

площею 200 тисяч м2. Саме на ці

об’єкти найчастіше скаржилися

мешканці міста, адже ямковість тут

сягала до 40 % дорожнього покрит�

тя. Серед них — вулиця Ольжича у

межах вулиць Олени Теліги до Си�

рецької. За словами головного інже�

нера КК “Київавтодор” Василя

Мельниченка, наразі роботи тут ви�

конані на 60 %. “До 24 серпня ми

повністю завершимо роботи по про�

їжджій частині. І візьмемось приво�

дити до ладу тротуари. Тож до сере�

дини вересня вулиця набуде євро�

пейського вигляду”,— зазначив пан

Мельниченко.

Серед об’єктів, де досі тривають

заходи, також вулиці Куренівська в

Оболонському районі, Путивль�

ська — у Деснянському районі, ву�

лиці Стуса, Наумова та проспект

Відрадний. Як повідомили в кому�

нальній корпорації “Київавтодор”,

до середини жовтня роботи на всіх

об’єктах будуть завершені. В цілому

на капітальний ремонт вулиць було

виділено 131 млн грн.

Загалом дорожники підрахува�

ли — лише 9 % доріг у столиці —

якісні. За словами Петра Берегово�

го, аби утримувати всю вуличну ме�

режу у нормальному стані необхідно

270 млн грн щосезону. Нині ж з яма�

ми на проїжджій частині борються

лише частковим ямковим ремон�

том, який, звісно, зменшує аварій�

ність шляху, але не зупиняє його по�

дальшого старіння

Маленькі кияни забезпечені
вакцинами на 100 %
Всі медзаклади столиці отримають вакцину згідно з їхніми потребами
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Задля безпе и дитини та її
здоров’я, бать и все часті-
ше роблять профіла тичні
щеплення своїм малю ам,
адже це доведений і ефе -
тивний спосіб онтролю за
інфе ційними захворюван-
нями. Тим паче, що місто
нині ціл ом забезпечене
всіма необхідними для ді-
тей ва цинами.

Як розповіла “Хрещатику” пер�

ший заступник директора Департа�

менту охорони здоров’я Валентина

Залеська, нині в столиці створена та

діє система планування обсягів

щеплення, зберігання, розподілу та

контролю за можливими побічними

ефектами. “Вакцини надходять до

Києва в результаті централізованої

закупівлі МОЗ України до бази спе�

ціального медичного постачання, де

препарати зберігаються з дотриман�

ням “холодового ланцюжка”, тобто

за усіма правилами. Надалі ж вакци�

ни розподіляються у відповідності

до потреб на медичні заклади райо�

нів міста”,— пояснила Валентина

Залеська.

Всі медичні заклади столиці отри�

мують вакцини згідно з їхніми по�

требами стовідсотково, зазначив го�

ловний дитячий імунолог столиці

Федір Лапій. “Навіть якщо в полі�

клініці сьогодні, наприклад, ввели

останню дозу вакцини, то завтра во�

на знову буде в наявності,— запев�

нив імунолог.— На сьогодні всі без

винятку райони столиці забезпечені

імунобіологічними препаратами для

дітей”. Зауважимо, для забезпечен�

ня безперервності вакцинації фахів�

ці щотижнево проводять моніто�

ринг наявності вакцин у медичних

закладах.

Тож нині без проблем всі малень�

кі кияни отримують необхідну дозу

препаратів для щеплення. До речі,

щомісяця у столиці вакцинуються

понад 10 тис. дітей.

Ірина з восьмимісячною Ангелі�

ною роблять перші щеплення після

пологового будинку відповідно до

календаря щеплень. Молода мама

розповідає, що не боїться робити

донечці щеплення, адже довіряє лі�

карям. “Так Ангелінка менше хворі�

тиме, зокрема поширеними серед

малюків інфекційними захворюва�

нями”,— каже Ірина.

До речі, за словами Федора Лапія,

останнім часом у Києві батьки все

менше й менше відмовляються від

вакцинації, бо чудово розуміють,

що зайвий раз хворіти не варто.

“Цей відсоток з кожним роком

зменшується, і у столиці десь 1,5 %

батьків таки відмовляються, решта

ж приймають вірні рішення про

проведення вакцинації”,— відзна�

чив головний дитячий імунолог Ки�

єва.

Додамо, медики наголошують,

що проводити імунопрофілактику

можна лише цілком здоровим ді�

тям. Тож перед щепленням мама з

малюком відвідують педіатра, де лі�

кар розпитує її про стан дитини,

останні хвороби й реакцію на мину�

ле щеплення (якщо воно було). Мі�

ряють температуру та оглядають

шкіру, вуха, горло тощо, перевіря�

ють загальний стан малюка, і якщо

він задовільний — відразу в проце�

дурну, якщо ж ні — щеплення від�

терміновують. Також лікар повинен

пояснити мамі, які можуть бути ре�

акції на укол та як потрібно себе по�

водити

О рім проспе т Перемо и, апітальні ремонтні роботи місті тривають ще на 26-ти в лицях

Нині столиця ціл ом забезпечена всіма необхідними для дітей ва цинами

Перший етап реконструкції проспекту Перемоги
передбачає відкриття для нормального проїзду

автомобілістів ділянку від в`їзду в місто до метро
"Святошин" вже до 10 вересня 

Нині в столиці створена та
діє система планування

обсягів щеплення,
зберігання, розподілу та
контролю за можливими

побічними ефектами
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Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Та звана “тор ова війна”,
що триває між У раїною і
Росією, мин ло о тижня
не вплин ла на иївсь ий
валютний рино . З о ляд
на те, я змінювалися ціни
на основні валюти сто-
лиці, на ривню впливали
зовсім інші чинни и. Зо -
рема новий епізод неви-
значеності на світовом
валютном рин .

ФРС США витримує майже теат�

ральну паузу щодо програми під�

тримки економіки країни QE3. Ра�

ніше лунали заяви про те, що про�

граму може бути достроково згор�

нуто, якщо макроекономічні показ�

ники по США продемонструють

помітну позитивну динаміку. Біль�

ше того, ще навесні були визначені

цільові показники, зокрема по ін�

фляції та рівню безробіття, після

досягнення яких програму QE3 що�

найменше буде скорочено в обся�

гах. Здавалося б, чого непокоїтися

інвесторам? Однак представники

ФРС США намагаються якомога

частіше урізноманітнювати життя

учасникам торгів. Якщо раніше гла�

ва ФРС США неодноразово натя�

кав, що у вересні не буде перегляду

програми підтримки економіки

США, то дані, які надходили мину�

лого тижня, формували підстави

для того, щоб очікувати скорочення

QE3 вже на початку вересня. Це

зокрема падіння тижневих показ�

ників рівня безробіття у США до

п’ятирічного мінімуму.

Відтак на світовому ринку долар

США зростав до всіх основних ва�

лют, окрім євро та британського

фунта стерлінгів. Євровалюта мала

підстави триматися й зростати у па�

рі з доларом США EUR/USD з

$1,3285 до $1,3364, оскільки макро�

економічна статистика по єврозоні

була позитивною.

Зокрема це індекс економічних

очікувань споживачів Німеччини за

серпень 2013 року від інституту

ZEW, що сягнув п’ятирічного мак�

симуму. Але темпи зростання обся�

гів промислового виробництва у єв�

розоні, хоча у липні й перевищили

червневі показники майже вдвічі,

усе ж таки не дотягли до прогнозу,

що трішки охолодило інвесторів

стосовно купівлі євровалюти. Тому

у Києві готівковий євро подорожчав

усього на 3,5 копійки у купівлі

(10,7600—10,7950 грн), а у продажу

втратив майже одну копійку

(10,8630—10,8510 грн).

Долар США у столиці також по�

мітніше подорожчав у купівлі, з

8,1020 грн до 8,1150 грн за одини�

цю, у продажу ціни на готівковий

долар США зросли з 8,1270 грн до

8,1290 грн за одиницю.

Російський рубль у Києві помітно

подорожчав у купівлі — з 0,2426 грн до

0,2447 грн, але у продажу втратив у ці�

нах з 0,2472 грн до 0,2468 грн за оди�

ницю. Отже, майже по всіх трьох ос�

новних валютах спостерігалося зрос�

тання цін купівлі з помірним подо�

рожчанням у продажу, або й зі зни�

женням цін у продажу. Вочевидь опе�

ратори ринку готівкової валюти у сто�

лиці зацікавлені у купівлі валюти з

прицілом на осінні валютні шторми.

Але ці очікування можуть і не

справдитися. Наступного тижня у

Києві, прогнозує в ексклюзивному

коментарі “Хрещатику” керівник

інформаційно�аналітичного центру

FOREX CLUB в Україні Микола Ів�

ченко, ціни на готівковий долар

США у столиці не зазнають суттє�

вих змін.

“Політика НБУ, спрямована на

підтримку стабільності гривні, обу�

мовить хіба що помірні коливання

цін”,— наголосив експерт. Як вва�

жає пан Івченко, готівковий долар

США наступного тижня у Києві

коштуватиме у продажу від 8,128

грн до 8,137 грн за одиницю.

Щодо євро, то керівник інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні звертає увагу, що на

світовому ринку наступного тижня

будуть як чинники, котрі здатні під�

тримати євровалюту, так і такі, кот�

рі можуть здійснити тиск на неї.

Зокрема підтримку євровалюті мо�

же надати позитивна макроеконо�

мічна статистика по єврозоні, а

тиск вірогідний, якщо в публікації

протоколів засідання ФРС США у

середу, 21 серпня, буде натяк на від�

мову від негайного згортання про�

грами QE3. У Києві готівковий єв�

ро, вважає експерт, коштуватиме у

продажу від 10,79 до 10,99 грн за

одиницю і, скоріш, психологічної

межі в 11 грн за одиницю не пере�

тне.

На формування цін на готівковий

російський рубль упливатимуть ті ж

чинники, що й на євро. Микола Ів�

ченко очікує, що наступного тижня

готівковий євро у Києві коштувати�

ме у продажу від 0,245 грн до 0,251

грн за одиницю.

Варто зазначити, що рекордсме�

ном подорожчання на ринку готів�

кової валюти в Україні та в Києві

був фунт стерлінгів, з 12,4480—

12,6560 грн до 12,5940—12,7100 грн

за одиницю. Але чи буде він зроста�

ти у цінах надалі, складно прогнозу�

вати, оскільки все залежить від да�

них макроекономічної статистики

по Великій Британії, котрі буде

оприлюднено протягом наступного

тижня. Тому є варіант зниження цін

на фунт стерлінгів, але воно буде

вельми помірним.

Золото на світовому ринку про�

довжує дивувати. Начебто суттєвих

підстав для подорожчання не було,

але ціна на “жовтий метал” зроста�

ла до $ 1366,40 за тройську унцію.

Єдиним чинником подорожчання

золота до максимальних позначок

за два місяці стала макроекономіч�

на статистика з США, котра може

свідчити про те, що ФРС США таки

зважиться на корективи щодо QE3.

Як прогнозує керівник інформацій�

но�аналітичного центру FOREX

CLUB в Україні Микола Івченко,

наступного тижня на світовому

ринку ціни на золото можуть і нада�

лі зростати, хоча загалом ціни на

цей метал тримаються поблизу по�

мірних позначок: “Згідно з квар�

тальним звітом Золотої ради, кот�

рий було опубліковано наприкінці

минулого тижня, профіцит золота

зростає, однак ціни на золото підні�

маються в основному через очіку�

вання, що США не поспішатимуть

згортати програму стимулювання

економіки”. Експерт додав, що

складно спрогнозувати ціни на зо�

лото, оскільки є чинники підтрим�

ки й тиску. “Ми не виключаємо, що

наступного тижня ціни на золото

будуть помірно зростати, доки не

вийдуть друком протоколи остан�

нього засідання ФРС США, після

чого золото може подешевшати, як�

що протоколи міститимуть натяки

на згортання QE3”. Експерт вважає,

що наступного тижня ціни на золо�

то коливатимуться у межах

$ 1340—1394 за тройську унцію. У

столиці протягом минулого тижня

середні ціни за грам золота зросли з

348—411 грн до 354—414 грн.

Нафта на світовому ринку зростає

у цінах не лише з тих же причин, що

й золото, а й через загострення си�

туації у Єгипті. Але на київських

АЗС ціни на пальне залишилися

стабільними

Політика НБУ,
спрямована на підтримку

стабільності гривні,
обумовить хіба що

помірні коливання цін
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Плата за автомобільне "поховання": 
хто у виграші?
Запровадження утилізаційного збору бодай приверне більше уваги до вітчизняних "залізних коней"

Хто не встиг — 
тому доведеться трусонути
гаманцем

Закони “Про утилізацію транс�

портних засобів” та “Про внесення

змін до Податкового кодексу Укра�

їни щодо сплати утилізаційного

збору за утилізацію знятих з екс�

плуатації транспортних засобів”

передбачають, що з кожного ТЗ

сплачується спеціальний податок,

який, фактично, є платою за його

утилізацію. При цьому ставка по�

датку розраховується по доволі

складній формулі, де значення ма�

ють обсяг двигуна автомобіля та йо�

го вік. Приміром, за нову іномарку

з двигуном, обсяг якого менший за

1 літр, власник має викласти понад

450 гривень, за

те ж авто, кот�

ре було у вико�

ристанні — по�

над 9 тисяч

гривень. Не

с п л а ч у в а т и �

муть утиліза�

ційний збір ті,

чиї авто були

зареєстровані

на території

України (або

перереєстро�

вані) до 1 вересня 2013 року. Тобто,

хто не встиг купити автомобіль до 1

вересня, тому доведеться викласти

додатково від 5 до 19  тисяч гривень

за всі ті дії, котрі, за намірами ініці�

аторів запровадження утилізацій�

ного збору, мають відбуватися з ав�

томобілями після їхньої “смерті”.

Платниками нового податку є ви�

робники, або ті особи, хто купив ав�

томобіль у неплатників цього подат�

ку. Складне формулювання містить

першу з численних пасток, які чека�

ють на автовиробників та автовлас�

ників після вступу у дію другого

“утилізаційного” закону, котрий,

власне, і запускає механізм стягнен�

ня збору. Адже виходить, що у друго�

му випадку платником збору може

бути фізична особа. І якщо вироб�

ники та дилери закладуть утиліза�

ційний збір у ціну авто, то як відбу�

ватиметься сплата податку у випадку

купівлі�продажу “залізного коня”,

ясності немає.

Вітчизняний автопром може 
повернути втрачені позиції

Утилізаційний збір, на думку іні�

ціаторів новації, стимулюватиме

розвиток вітчизняного автопрому.

На це сподіваються й самі виробни�

ки. Під час круглого столу у Києві

вони висловлювали обережний

оптимізм. Зокрема віце�президент

Асоціації автовиробників України

“Укравтопром” Юхим Хазан нага�

дав, що у країнах ЄС утилізаційний

збір діє з 60�х років минулого століт�

тя, тому наша

країна лише

і м п л е м е н т у є

європейський

досвід. Оскіль�

ки виробники

можуть бути

звільнені від

сплати нового

податку, якщо

мають мережу

закладів розбо�

ру та утилізації

автомобілів, то

вважається, що підприємства віт�

чизняного автопрому отримали

пільги. І саме це допоможе їм вдало

конкурувати з автоімпортом на

внутрішньому ринку. “До кризи

2008 року “погані” українські авто�

мобілі займали на ринку частку в 50

%, у квітні 2012 року — 12 %, у лип�

ні — вже 23 %... З моменту запрова�

дження спецмита на імпортні авто�

мобілі на верхівці рейтингу — саме

українські авто”,— зазначив він.

Однак побудова бодай одного заво�

ду коштуватиме виробникові десь із 6

мільйонів євро. Як зізнався член

правління Кременчуцького автоскла�

дального заводу Ігор Товкун, його

підприємство намагатиметься від�

крити власні пункти в усіх обласних

центрах України, але не виключено,

що частину пунктів протягом деякого

часу орендуватиме. Логічно припус�

тити, що подібні проблеми виник�

нуть і в інших вітчизняних виробни�

ків, але вони віддаватимуть перевагу

все�таки побудові інфраструктури пе�

ред сплатою податку. Зрозуміло, що

краще вкластися у пункти розбору й

переробки (а саме дворівневу утиліза�

ційну інфраструктуру вимагає зако�

нодавство), ніж платити податок і

підвищувати ціни на автомобілі.

Іномарки зможуть  
“об’їхати” утилізаційний 
податок

Українські виробники, до слова,

запевнили, що їхні іноземні колеги

також зможуть скористатися пільга�

ми, якщо побудують в Україні “ути�

лізаційну” мережу. “Ми звернулися

до іноземних виробників з пропози�

цією співробітничати у цьому на�

прямку, розміщати заводи в Україні,

використовувати українські потуж�

ності, але досі конкретних пропози�

цій не отримали”,— зазначив гене�

ральний директор ПАО “Автомо�

більна компанія “Богдан Моторс”

Віталій Старосуд.

Натомість імпортери, котрі спів�

працюють з іноземними автовироб�

никами, зазначають, що іномарки

подорожчають, і це негативно впли�

не і на попит, і на стосунки з Євро�

союзом. До слова, ЄС вже висловив

своє незадоволення запроваджен�

ням в Україні утилізаційного збору.

Але чим вони незадоволені? Як

вважають українські виробники,

тільки тим, що нікуди буде продавати

автолом. Зокрема директор ТОВ

“Торговий дім “Еталон авто” Вадим

Шкарупін наголосив, що “ми не має�

мо захисних механізмів від того, щоб

Україна не перетворювалася у звали�

ще старих автомобілів з Європи”.

Член правління Кременчуцького ав�

тоскладального заводу Ігор Товкун

“розшифрував” це твердження на

прикладі Нідерландів, де з усіх авто�

мобілів, котрі здаються на утилізацію,

лише 30 % справді якось знищують�

ся, а решта йде на продаж “до Укра�

їни та таких держав, як Україна”.

Тому вітчизняні автопромисловці

лише вітають новацію, котра може

значно ускладнити життя продав�

цям автомобілів, котрі були у вико�

ристанні та які нерідко успішно

конкурують з вітчизняними новень�

кими машинками.

Битва за коефіцієнти: 
справедливість 
чи зрівняйлівка?

Інтрига з утилізаційним збором

вийшла на новий віраж, коли Пре�

зидент України доручив Міністер�

ству екології та природних ресурсів

розглянути питання доцільності ко�

ефіцієнтів при розрахунку ставки

податку, а також привести норми за�

конів у відповідність до стандартів

СОТ. Представник міністерства

Олександр Семенець заявив, що за�

конопроекти готові до розгляду на

засіданні Кабміну та до подачі у

Верховну Раду. Тож народним депу�

татам доведеться повертатися до де�

батів про утилізаційний збір восени.

Дискусії будуть палкими.

Генеральний директор Всеукраїн�

ської асоціації автоімпортерів та ди�

лерів (ВААІД) Олег Назаренко за�

явив про намір подати альтернатив�

ний законопроект з фіксованою

ставкою податку в 1 тисячу гривень

для всіх авто, незалежно від обсягів

двигуна, вартості, віку та інших чин�

ників. Як зазначив Олег Назаренко,

документ готуватиметься у тісній

співдружності імпортерів, дилерів та

народних депутатів.

Цікаво, що й вітчизняні виробни�

ки визнають, що собівартість утилі�

зації автомобіля майже не залежить

від різноманітних параметрів, котрі

включені до чинної з 1 вересня фор�

мули обрахунку податку. Але зазна�

чають, що висока ставка потрібна

для того, аби “з нуля” відбудувати

мережу утилізаційних закладів.

Отже, восени сторони сперечати�

муться за ставку податку. Адже автори

законопроектів очікують збільшення

надходжень до держбюджету до двох

мільярдів гривень. Чи захоче уряд

втрачати ці кошти? Хоча розуміння,

куди вони витрачатимуться, також

нині немає.

Компромісним варіантом, котрий

нині обговорюється між профільни�

ми міністерствами та зацікавленими

організаціями, можуть стати премії

тим, хто здає авто на утилізацію, у ви�

гляді сертифікату на певну суму (від 5

до 12 тисяч гривень), котрий було б

зараховано при купівлі нового, але

вітчизняного залізного чотириколіс�

ного “коня”. Як варіант, термін дії

високих ставок — протягом року�

двох, доки не буде побудовано на�

лежної кількості пунктів утилізації.

Альтернативний варіант, про кот�

рий потайки мріють деякі українські

автопромисловці, виглядає як штра�

фи за використання надто старих ав�

томобілів або за не здавання їх до

пунктів утилізації. Тим не менше,

перемагає метод заохочення, бо

штрафи на інші жорсткі заходи при�

зведуть до того, що й так чимало “сі�

рих” дилерів, особливо старих авто,

підуть у “тінь”. Хоча й утилізацій�

ний ринок заманливий: в Україні з

майже 9 мільйонів 200 тисяч транс�

портних засобів 46 % старші за 20

років, а в сегменті автобусів частка

поважних віком сягає 44 %.

Що ж до вантажних ТЗ, то, за сло�

вами віце�президента “Укравтопро�

му” Юхима Хазана, “майже 90 %

вантажних машин — це імпорт, при�

чому ті, що вже були у використан�

ні, і ціна на них така, що в Україні їх

ніхто не вироблятиме”.

Варіанти для автовласника

За будь�якого сценарію Кабмін не

відмовиться від утилізаційного збо�

ру. У автовласника, якщо законодав�

ство не зазнає суттєвих змін, є кілька

варіантів, як здешевити оборудки з

автомобілем. Перший — купляти ав�

то восени 2013 року. Імпортери й на�

ші виробники накопичили “дешеві”

запаси на кілька місяців наперед.

Про це свідчать дані про пожвавлен�

ня вироблення автомобілів в Україні

та про зростання обсягів імпорту ав�

то влітку 2013 року. Хоча обидва по�

казники помірні, зрозуміло, що без

автомобілів Україна не залишиться. І

дилери віддадуть перевагу оптималь�

ним цінам, аби розпродати залишки.

До слова, можна зупинити свій вибір

на моделі минулого року, якщо таку

знайдете. Вона, вочевидь, буде де�

шевшою.

Відкласти купівлю автомобіля.

Коли вже йдеться про внесення змін

до “утилізаційного” законодавства,

може бути все. У тому числі й зни�

ження ставки податку до такого рів�

ня, котрий мінімально вплине на

роздрібні ціни. Але тут є бюрокра�

тичний нюанс. При реєстрації авто�

мобіля потрібно пред’явити довідку

про сплату утилізаційного збору.

Теоретично таку довідку, разом з ін�

шими документами, надає прода�

вець. Якщо збір не сплачено (авто

минулих років, хоча й нові, та авто,

котрі були у використанні), вам мо�

жуть відмовити у реєстрації. Більше

того, під дію такої вимоги можуть

потрапити й ті авто, що ввезені в

Україну до 1 вересня 2013 року.

Але навіть якщо ви самі забажаєте

сплатити податок, вам це навряд чи

вдасться. Адже порядок оформлення

сплати податку, затверджений зразок

довідки і т. п.— це все невідоме не

лише широкому загалу, а й загалу

Кабміну. Немає форми довідки —

немає самої довідки. Немає довід�

ки — відмова у реєстрації. Макси�

мум, що можна буде зробити з авто�

мобілем,— загнати його на стоянку

чи у гараж. І періодично милуватися

ним. Тим не менше, можна очікува�

ти на подальшу роботу над удоско�

наленням утилізаційного законодав�

ства. Запровадження утилізаційного

збору можуть і відкласти, як це було

з новими правилами оцінки вартості

майна при угодах по продажу. До

слова, у сусідній Росії, котра майже

рік тому запровадила аналогічний

збір для стимулювання розвитку

власного автопрому, за 10 місяців дії

податку зібрали 25 мільярдів рублів і

сподіваються, що 2014 рік принесе

ще більше надходжень

"Торгова війна" не зачепила столичний 
валютний ринок
Євро трішки подорожчав, долар США надбав копійчину

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Я що в У раїні досі відпрацьовані автомобілі можна б -
ло або без оштовно ин ти напризволяще, або продати
на запчастини і мати з то о зис , то з 1 вересня 2013
ро за тилізацію “залізних оней” доведеться запла-
тити середньом від 5 до 7 тисяч ривень. Новація
ви ли ала пал і дис сії ще на почат липня, оли від-
повідні за онопрое ти роз лядала Верховна Рада. Нині,
оли до вст п дію основно о з двох за онів залиши-
лися б вально лічені дні, дебати спалахн ли знов .
Олії ба аття підлило Міністерство е оло ії та природ-
них рес рсів, запропон вавши с ас вати оефіцієнти
ставо тилізаційно о збор . Одна до и е сперти та
заці авлені особи ч бляться, пересічні автолюбителі
лишень спостері ають: що ж воно б де?

Якщо в Україні досі
відпрацьовані автомобілі

можна було кинути
напризволяще або продати

на запчастини, то з 1 вересня
2013 року за утилізацію

"залізних коней" доведеться
заплатити у середньому 
від 5 до 7 тисяч гривень
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МЕДИЦИНА
Хрещатик 20 серпня 2013 року

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Дефіцит чистої питної води мо-
же стати новою лобальною за-
розою для людства. Нерівно-
мірність розподілення водних
рес рсів, постійне зростання на-
селення планети, стрім і темпи
рбанізації, зміни лімат та
промислове забр днення — все
це ставить під за роз право
ожної людини на чист вод . В
У раїні, попри наявність розви-
неної річ ової системи та вели-

іль ість природних джерел,
та ож спостері ається її неста-
ча. Населення вели их міст пер-
шим може відч ти на собі цю
проблем . Я можна протидіяти
атастрофічним наслід ам ло-
бальної тенденції, демонстр є
досвід столиці У раїни.

Світова спільнота застерігає 
від небезпеки нестачі питної води

Якщо двадцяте століття минало під су�

провід глобального конфлікту за нафту та

газ, то ХХІ стане ерою боротьби за чисту во�

ду. Такий висновок можна зробити, спира�

ючись на прогнози світової спільноти. Ще в

2000 році в спеціальній аналітичній роботі

“Глобальні тренди 2015 року” фахові розві�

дувальники зі США підкреслювали роль де�

фіциту питної води в світі як нової глобаль�

ної загрози. Не нафта, не спірні території й

навіть не їжа визначатимуть політику світу,

а саме вода. Через 13 років можна з упевне�

ністю стверджувати — американці мали ра�

цію. Вже сьогодні, за даними ООН, кожна

десята людина на планеті потерпає від не�

стачі чистої води. Здебільшого це засушливі

регіони нашої планети — такі як Близький

Схід, Північна Африка та країни Середньої

Азії. Ще майже 2,5 млрд мешканців нашої

планети (яка, до речі, на 70 % складається з

води) не знайомі з такими принадами циві�

лізації, як каналізація та водопостачання.

Відсутність розвиненої інфраструктури та

зростання навантаження на вже наявні

джерела створюють небезпеку екологічної

катастрофи. Під загрозою — не лише чисто�

та навколишнього середовища, а й безпека

людини, її здоров’я. Регіони, де проживає

велика кількість населення, але які зали�

шаються без достатньої кількості чистої во�

ди та належної інфраструктури, стають дже�

релами небезпечних інфекційних захворю�

вань.

Фахівці Всесвітньої організації охорони

здоров’я запевняють, що майже 80 % захво�

рювань у країнах “третього світу” виника�

ють через проблеми з чистотою та доступ�

ністю води. Кількість їх жертв сягає більше

ніж 3 млн чол. щороку. До основної групи

ризику потрапляють новонароджені та ма�

ленькі діти. Низька якість води та недостат�

нє санітарне забезпечення підвищують ри�

зик виникнення небезпечних хвороб — та�

ких як холера, черевний тиф і дизентерія.

Саме брудна вода може бути джерелом тра�

хоми (очна інфекція, яка може призводити

до сліпоти), чуми й висипного тифу.

“Кожен день помирають сотні дітей; ко�

жен день тисячі батьків оплакують своїх си�

нів і дочок. Ми можемо і повинні вжити за�

ходів, щоб протидіяти цій величезній люд�

ській трагедії”,— зазначив глобальний ке�

рівник програми ЮНІСЕФ з водопостачан�

ня, санітарії та гігієни Санджай Вйесекера.

Без адекватних термінових заходів ситу�

ація тільки погіршуватиметься. Вищезгаду�

ваний документ Національної розвідуваль�

ної ради США (“Глобальні тренди 2015 ро�

ку”) стверджує, що за два роки кількість

людей, які не матимуть доступу до чистої

питної води, зросте до 3�х млрд осіб.

Додайте до цього економічні негаразди,

зростання кількості збройних конфліктів та

загальну політичну нестабільність. Але де�

фіцит води несе не тільки прямі загрози, а й

опосередковано впливає на безпеку люди�

ни. Так, брак води загрожує світу продо�

вольчою кризою. Загальновідомо, що на

вирощування однієї тонни зернових в се�

редньому витрачається 1000 тонн води, при

цьому вона повинна бути якісною та корис�

ною для рослин. Не менше її кількості по�

требує тваринництво. Вже сьогодні факт

нестачі води в світі впливає на світові ціни

на аграрну продукцію, провокуючи рекорд�

не зростання цін зернових культур та м’яса.

Промисловість, охорона здоров’я, аграр�

не виробництво, технологічний розвиток —

майже не існує сфери людської діяльності,

на яку не вплине прогнозований дефіцит

води. Більше того, в глобалізованому світі

жодна країна не зможе залишатися осто�

ронь цієї проблеми. Але ті, хто зможе за�

вчасно підготуватися до водної кризи, ма�

тимуть непогані шанси змінити власне по�

ложення в світі.

Дефіцит якісної води — 
новий виклик для України

В Україні прісних водойм багато. За да�

ними Державного агентства водних ресур�

сів, на її теренах течуть більше 63 тис. річок,

у тому числі 9 великих (Дунай, Тиса, Дніс�

тер, Південний Буг, Дніпро, Прип’ять, Дес�

на, Сіверський Донець, Західний Буг). На

перший погляд, наша країна життєдайною

рідиною цілком забезпечена. Однак дефі�

цит чистої та доступної води все ж існує.

На думку заступника голови агентства

О. Чунарьова, проблема забезпечення вод�

ними ресурсами в Україні “визначена осо�

бливо гостро, оскільки запасами води, які

формуються на території країни й доступні

для використання, вона є однією з най�

менш забезпечених країн Європи (1 тис.

куб. м на рік на одну людину)”. Промисло�

ве забруднення, нераціональність вико�

ристання наявних джерел та запасів, а та�

кож багато інших причин спричинили та�

кий стан речей. Майже всі головні джерела

прісної води не придатні до використання.

В чому ж причина цієї ситуації? Вчені ви�

значають кілька факторів, уплив яких має

катастрофічні наслідки для якості води в

Україні.

По�перше, це антропогенний фактор.

Майже нічим не обмежені викиди небез�

печних речовин. Промислові підприєм�

ства, каналізаційні мережі великих міст,

приватні господарства та багато інших дже�

рел постійного забруднення перетворюють

воду на суцільне багно. Показовою є ситу�

ація з головним річковим коридором кра�

їни — річкою Дніпро. Ще можна зустріти

киян, які пам’ятають часи, коли воду з ньо�

го пили без жодного остраху. Тепер у Дніп�

рі навіть не всюди безпечно рибалити. А за�

борони Держсанепідслужби міста купатися

на більшості міських пляжів вже стали тра�

диційними. Причина в тому, що на цій ве�

личезній водній артерії розташовано понад

50 великих міст і промислових центрів, а

ще майже 10 тисяч підприємств. Справж�

нім лихом для річки є каналізаційні стоки,

що їх безкарно зливають прямо у воду. Так,

лише два міста на Дніпрі — Дніпропет�

ровськ та Запоріжжя — скидають у водойму

196 і 172 млн. куб. м стоків відповідно. За�

гальні обсяги забруднення вражають іще

більше.

Другим фактором забруднення, як це не

дивно на перший погляд, є знезараження —

хлорування. Небезпека поширення інфек�

цій через неякісну воду змусила вчених усь�

ого світу шукати оптимальну технологію

очищення рідини. На сьогодні таких техно�

логій відомо декілька. Це і знезараження

через використання хімічних речовин (гі�

похлориту натрію, іонів срібла), озонуван�

ня (насичення води озоном), ультрафіоле�

тове опромінювання. Кожна з технологій

має свої переваги та недоліки. В Україні

єдиним поки що засобом ефективного зне�

зараження води вважається хлор, викорис�

тання якого дозволяє ліквідувати головні

небезпечні збудники хвороб.

Понад 250 водопровідно�каналізаційних

господарств використовують хлорування в

своїй роботі (застосовується здебільшого

хлор�газ). Однак уберігаючи нас від небез�

печних інфекцій, хлор водночас може слу�

гувати джерелом не менш небезпечних за�

хворювань. Побічні продукти, які утво�

рюються при використанні хлору, можуть

викликати серйозні проблеми. Під удар

хлорування в першу чергу підпадають

шлунково�кишковий і сечовий тракти. Ве�

лику небезпеку несуть канцерогени, які ут�

ворюються в хлорованій воді.

Третім фактором є так зване вторинне за�

бруднення води. У вже знезаражену воду

потрапляють різні органічні та хімічні речо�

вини, вплив яких на організм людини може

бути смертельним. Головні причини вто�

ринного забруднення — застаріле очисне

обладнання, аварійні трубопроводи.

Про кризу в сфері ЖКГ та стан водопос�

тачальної інфраструктури необхідно писати

в окремому матеріалі, а ось про небезпеч�

ність вживання води з відкритих джерел су�

спільству відомо мало. На сьогодні в країні

4,6 мільйона людей у 261 населеному пунк�

ті використовують воду з колодязів та від�

критих водойм. Якість цієї води зазвичай не

перевіряється, не існує механізмів контро�

лю та захисту джерел від потрапляння сто�

ронніх речовин. Але враховуючи те, що в

нашій країні до цього часу існують населені

пункти без водопостачання та каналізації,

дивуватися народним вподобанням не вар�

то. Вода з колодязя краща за відсутність во�

ди взагалі.

Наслідком перерахованих факторів є по�

гіршення людського здоров’я. Українці, як і

інші мешканці планети, масово гинуть від

поганої води. Кожного року медики фіксу�

ють десятки спалахів інфекційних хвороб

(трапляються навіть випадки гепатиту, ди�

зентерії та черевного тифу), причиною яких

є погана вода. Поки не існує єдиного дер�

жавного підходу до вирішення цієї пробле�

ми, тут варто орієнтуватися на приклади

окремих міст та регіонів. Столиця України в

певному сенсі може слугувати гарним при�

кладом, хоча своїх проблем із водою в Києві

вистачає.

Місто над Дніпром потерпає 
від спраги

Згідно з даними, наданими редакції за�

ступником голови Держводагентства О. Чу�

нарьовим, Київ має досить розгалужену ме�

режу водних об’єктів. Перше місце за зна�

чимістю посідає ріка Дніпро. Та, крім цьо�

го, в Києві нараховується:

— 10 малих річок (загальна довжина 

86, 26 км)

— 30 каналів (62, 37 км)

— 2 притоки (4,5 км)

— 36 струмків (50,09 км)

— 34 джерела

— 141 озеро

— 103 ставки

— 43 штучних водойми

Щодоби населенню міста подається май�

же 1 млн м3 питної води, але все ж таки Ки�

їв, як і більшість мегаполісів світу, страждає

від нестачі якісної води. Про це постійно

говорять вчені та політики, тому ця пробле�

ма завжди стає одним із політичних гасел

для чергової передвиборчої кампанії.

Причин є багато. Вже зазначалося вище,

що головне джерело прісної води столиці —

Дніпро — забруднене. Промислові витоки,

каналізація, сміття тощо негативно впива�

ють на якість води в річці. Другим, за значи�

містю джерелом води для киян, є Десна.

Фактично, саме ці дві річки забезпечують

основні потреби киян у воді (до 90 % від за�

гального її обсягу). Актуальна для Києва і

проблема хлорування та його впливу на

якість води. На двох водопровідних станці�

ях (Дніпровській та Деснянській), згідно з

інформацією на офіційній сторінці ПАТ

“АК “Київміськводоканал”, для знезара�

ження води застосовується подвійне хлору�

вання (речовина — рідкий хлор). Однак

враховуючи масштаби роботи та кількість

населення міста, важко уявити, що ще мож�

на було б використовувати зараз замість

хлору. Проблема вторинного забруднення

так само має місце в столиці. Перераховані

факти не свідчать однозначно проти якості

води в міському водопроводі. По�перше,

саме в Києві завдяки наявності можливос�

тей та наукового потенціалу постійно ве�

дуться роботи з пошуку нових підходів та

технологій у водопостачанні, створена роз�

галужена мережа автономних джерел водо�

постачання населення. Додатковим джере�

лом питної води для киян є 376 артезіан�

ських свердловин, що на сьогодні діють у

місті. Загальний обсяг води з них покриває

лише 10 % від загального обсягу для Києва.

Варто окремо згадати про бювети —

справжню родзинку столиці.

Сьогодні більшість бюветів перебуває на

балансі спеціалізованого водогосподар�

ського комунального підприємства “Київ�

водфонд”.

За словами генерального директора під�

приємства О. Ф. Максименка, “на балансі

“Київводфонду” обліковується 187 бюветних

комплексів, з яких станом на 06.08.2013 р.

функціонує 152 бювети. Основним джерелом

води в бюветних комплексах м. Києва є арте�

зіанська вода юрського та сеноманського во�

доносних горизонтів”.

В спекотну погоду саме фонтани та бюве�

ти слугують для киян та гостей столиці

справжніми оазами посеред мегаполісу. Во�

да в них набагато чистіша й приємніша на

смак. Керівництво підприємства запевнило

містян у тому, що якість води в бюветах бу�

де тільки покращуватись. Заплановано про�

водити щоденні вимірювання показників

забрудненості та суворо дотримуватись са�

нітарних норм.

Так, у відповідь на офіційний запит щодо

якості води в мережах центрального водо�

постачання та бюветах в. о. начальника

Держсанепідслужби у м. Києві І. Яценко за�

значив, що “питна вода, яка подавалась у

водопровідну мережу міста, відповідає нор�

мативам ДСанПіН 2.2.4�171�10 “Гігієнічні

вимоги до води питної, призначеної для

споживання людиною”, за санітарно�хіміч�

ними і санітарно�мікробіологічними показ�

никами”. Про безпеку та якість цієї води

добре свідчить той факт, що впродовж

останніх 30�ти років в столиці не зареєстро�

вано жодного спалаху захворювань, причи�

ною яких була б погана якість води.

Вода — життєво необхідний ресурс для

людини. Від якості води сьогодні залежить

так багато, що її недаремно вважають но�

вою світовою валютою, яка впевнено по�

тіснила золото та нафту. В Україні пробле�

ми є, але водночас існує безліч прикладів

ефективного використання водних ресур�

сів. І Київ може стати гарним прикладом,

на базі отриманого досвіду якого можна

буде вирішувати питання в масштабах всієї

країни. Як воно буде далі, подивимось, але

змінювати ситуацію на краще треба вже

сьогодні

У Києві засновано Асоціацію 
акушерів�гінекологів

Ідея створення цієї організації

вже тривалий час оговорювалася се�

ред столичних фахівців. Той факт,

що відділення Асоціації акушерів�

гінекологів України діють у кожній

області, а в Києві такої структури не

існувало, ускладнював роботу ліка�

рів столиці. За словами першого за�

ступника директора Департаменту

охорони здоров’я КМДА Валентини

Залеської, рішення створити її й у

Києві є цілком логічним. Наявна за�

гальноукраїнська Асоціація акуше�

рів�гінекологів — це дуже потужна

та авторитетна в медичному середо�

вищі структура, і не лише в Україні,

а й у багатьох інших країнах світу.

“Це структура, яка об’єднує

справжніх професіоналів. Ця орга�

нізація має напрацьовані зв’язки як

у середині країни, так і зі спеціаліс�

тами з інших країн світу”,— зазна�

чила вона. В Україні дана Асоціація

відіграє важливе значення у форму�

ванні політики в сфері розвитку

акушерства та гінекології. Більше

того, одне з пріоритетних завдань

організації — сприяння навчанню

та постійному підвищенню кваліфі�

каційного рівня лікарів — має ви�

значальне значення для підготовки

нових фахівців у галузі. Відомо, що

члени Асоціації традиційно входять

до складу атестаційних комісій, які

визначають рівень підготовки фа�

хівців та слідкують за професійною

репутацією лікарської когорти.

Під час наради ставилося кілька

визначальних питань, від вирішен�

ня яких залежить доля ініціативи

громади. Одним із них було обрання

голови новоствореної організації.

Присутні розуміли, що обіймати цю

посаду має авторитетна та фахова

людина. Після нетривалих обгово�

рень і дебатів учасники наради про�

голосували за кандидатуру профе�

сора кафедри акушерства та гінеко�

логії Київського медичного універ�

ситету ім. О. О. Богомольця Воло�

димира Павловича Лакатоша.

Наступним важливим моментом

було визначення пріоритетних зав�

дань новоствореної Асоціації. “В Ки�

єві на сьогодні працює 872 лікарі�

акушери та гінекологи, але, на жаль,

досі не існує єдиних стандартів робо�

ти, не налагоджена комунікація між

спеціалістами, що негативно впливає

на рівень їхньої професійної підго�

товки”,— зазначила пані Залеська.

На думку учасників заходу, одним

із головних завдань Асоціації має

бути оганізація постійного навчан�

ня акушерів�гінекологів, які працю�

ють на території міста.

Незалежно від того, в якому ме�

дичному закладі практикує лікар —

чи в державній, чи в приватній клі�

ніці, але всі за власним бажанням

можуть проходити навчання в рам�

ках проектів та програм Асоціації.

Ще однією метою заходу є спри�

яння розвитку перенатальних по�

слуг в столиці. Звісно, в першу чер�

гу це підтримка заходів національ�

ного проекту “Нове життя — нова

якість охорони материнства та ди�

тинства”. Також Асоціація реалізо�

вуватиме власні програми й проек�

ти з метою забезпечення якісної та

доступної висококваліфікованої

медичної допомоги для матерів і но�

вонароджених дітей у столиці.

“Кожна жінка має право отримати

кваліфіковану професійну медичну

допомогу незалежно від того, до

якого лікаря та в який медичний за�

клад вона звертається”,— заявила

Валентина Залеська.

Ще одним напрямом роботи Асо�

ціації стане допомога фахівцям на

рівні первинної ланки.

Особливо важливою є співпраця з

сімейними лікарями. Тому в рамках

проектів Асоціації планується залу�

чати представників інших лікар�

ських об’єднань.

Вже наприкінці вересня Асоціація

акушерів�гінекологів Києва планує

запровадити перші програми. Пози�

тивним є те, що всі члени організації

налаштовані на відкритість та парт�

нерство у своїй роботі. До участі в за�

ходах Асоціації запрошуються пред�

ставники лікарських організацій, па�

цієнти та волонтери. За результатами

наради можна сміливо заявити, що

створення Асоціації акушерів�гінеко�

логів Києва є важливим кроком на

шляху підвищення якості лікарської

допомоги, формування умов для най�

більш повної та ефективної реалізації

професійного, наукового та творчого

потенціалу. Роботу новоствореної

структури по�справжньому оцінять

тільки пацієнти. Прислухаючись до

їхньої думки та постійно розвиваючи

свій професійний рівень, лікарі аку�

шери�гінекологи зроблять справжній

прорив в медичній галузі України, пе�

реконані фахівці

Новостворена структура має об’єднати столичних фахівців цієї галузі медицини

Чиста вода — валюта ХХІ сторіччя
Вітчизняні й зарубіжні фахівці роблять усе можливе для ефективного використання питної води 
та підвищення її якості

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Нещодавно в приміщенні Дитячої лінічної лі арні № 7
м. Києва відб лася важлива подія. На спеціальній нара-
ді з питання надання медичної допомо и в а шерсь их
стаціонарах хвалили рішення про створення Асоціації
а шерів- іне оло ів Києва. На з стрічі б ли прис тні
перший заст пни дире тора Департамент охорони
здоров’я КМДА Валентина Залесь а, начальни прав-
ління з ор анізації охорони материнства, дитинства та
санаторно о лі вання Олена Шевчен о, начальни від-
діл з ор анізації а шерсь ої та іне оло ічної допомо-
и Галина Павлю , до тор медичних на Володимир
Ла отош, оловний а шер- іне оло Києва Михайло
Ма арен о. Участь в події та их поважних осіб забезпе-
чила налаштованість сіх часни ів на онстр тивний
діало .

В Києві на сьо одні працює 872 лі арі-а шери та іне оло и
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 20 серпня 2013 року

В столиці знайшли 
місце для Цоя
В центрі міста відкрили стіну пам’яті музиканта
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

15 серпня, 23 ро овини за и-
белі ле ендарно о ро -співа а
Ві тора Цоя, в подвір’ї на Євро-
пейсь ій площі зібралися столич-
ні шан вальни и йо о творчості.
Цьо о дня т т рочисто від рили
стін із портретом м зи анта та
влашт вали онцерт. Пісні Цоя
а т альні і сьо одні, що засвід-
чила вели а іль ість фанів різ-
них по олінь, я і прийшли вша-
н вати сво о мира.

Лідер гурту “Кіно” Віктор Цой був не

просто талановитим рок�музикантом. Його

пісні сміливо закликали до змін, а концерти

збирали тисячі глядачів. 15 серпня 1990 року

28�річний музикант загинув у автокатастро�

фі, проте його творчість і досі жива. Стіни

пам’яті Цоя існують в Москві, Санкт�Петер�

бурзі, Єкатеринбурзі, Мінську, Дніпропет�

ровську. Відтепер місце паломництва шану�

вальників рок�легенди з’явилося і в Києві.

Ініціатором створення Стіни Цоя в Києві

стала співачка Даша Суворова. “Це була над�

звичайно сильна особистість, яка залишила

безсмертний слід в історії та пісні, який буде

жити довго”,— впевнена вона. Стіну на Гру�

шевського, 4�б обрали не випадково. Це міс�

це дуже схоже на пітерський дворик. І є од�

ним із тих, за які борються проти стихійної за�

будови столиці. Оформлення досить лаконіч�

не — на стіні намалювали портрет музиканта

в стилі графіті та зробили напис “Все дороги

приводят меня к тебе. Дороги знают все луч�

ше, чем я. И я не стану искать других дорог”.

“Спочатку ми стіну прогрунтували, залили

чорною фарбою,— розповів художник Олек�

сандр Кухаренко.— Для нанесення деталей

використовували аерозольні фарби”. Стіна

покликана об’єднати прихильників Цоя, ко�

жен з яких може залишити на ній свій напис.

Після короткого урочистого відкриття сті�

ни вечір пам’яті продовжився концертом

українських музикантів. “Цой був чудовим

поетом, який відчував мову та через пісні

доносив своє розуміння кохання та жит�

тя”,— розпочав свій виступ музикант Джан�

го і зіграв “Звезда по имени Солнце”. Кожен

з гуртів, що виходив на сцену — O. Torvald,

Riffmaster, Bahroma, “Dиверсанты”, “Десь

Там Сам” та “Большая перемена”, — вико�

нував одну з пісень Віктора Цоя та власні

композиції. Затишний дворик ледве вмістив

усіх охочих. Глядачі, почувши знайомі ноти,

підспівували. “Спокойную ночь” подарува�

ла прихильникам і Даша Суворова. “Саме

після прослуховування пісень Цоя я почала

писати власні,— пригадує співачка.— Бать�

ки ж тоді не схвалювали моє захоплення.

Сьогодні нам дуже не вистачає музикантів з

такими сильними текстами”.

Після музичної частини всіх охочих за�

просили на перегляд стрічок “Кіно” та “Гол�

ка”, в яких знявся Віктор Цой, на арт�пікнік

Слави Фролової, що на ВДНХ. Організато�

ри акції впевнені, що такі вечори пам’яті

проходитимуть щороку, а у дворику плану�

ють відкрити центр актуальної культури

У Будинку художника знайомлять з молодим 
мистецтвом
До Дня Незалежності відкрилася всеукраїнська виставка

Виставка має назву “Молоде мис�

тецтво молодої країни”. Її організа�

тори — Національна спілка худож�

ників України та Міністерство куль�

тури України — керувалися ідеєю

показати твори художників молодо�

го покоління. Остання подібна ви�

ставка відбулася 10 років тому.

Відбираючи твори, виставковий

комітет звертав увагу перш за все на

мистецьку якість, не обмежуючи ав�

торів в будь�яких інших мистецько�

світоглядних уподобаннях. Таким

чином, кожна з 230�ти робіт є своє�

рідним поглядом молодого автора

на мистецтво, а усі разом вони дають

уявлення про творчі досягнення но�

вого покоління.

Традиційно експозицію виставки

становлять твори найяскравіших

представників регіональних мистець�

ких шкіл. Це учасники з Києва, Льво�

ва, Харкова, Донецька, Дніпропет�

ровська, Полтави, Ужгорода, Черкас,

Вінниці та інших міст. Серед основ�

них тем — портрети, натюрморти,

пейзажі (як українські краєвиди, так і

закордонні), пори роки, навіть хрис�

тиянська тематика. “Я закінчила ар�

хітектурний факультет, проте пара�

лельно завжди малювала,— розповіла

21�річна Поліна Мороз.— Взагалі з

самого дитинства, з п’яти років. Зараз

для мене найактуальніша тема — це

квіти, тим більше, нині якраз їх бага�

то. Роботу “День народження” я

створила за кілька годин”. Звертали�

ся автори і до староруської тематики.

Наприклад, Артем Зігура представив

скульптуру “Добриня та Малуша”.

“Це семестрова композиція на істо�

ричну тематику,— поділився він з

“Хрещатиком”.— Захотілося зробити

триптих, який рідко трапляється в

скульптурі — з боків знаходяться дві

жар�птиці, символ чогось нового, а в

центрі — вагітна мати Володимира

Великого Малуша, що схрещує паль�

ці на животі, та її брат Добриня, який

виховував племінника”.

Крім широкого тематичного роз�

маїття живопису, графіки, скульпту�

ри, виставка презентує і декоратив�

но�вжиткове мистецтво. Це килими,

мозаїка, ляльки�панно, декоративні

тарелі, витинанки. Також є і гравю�

ри, офорти, літографії і ліногравю�

ри. “Я навчалася на графіка�ілюс�

тратора книжок,— розповіла автор

кольорової гравюри на картоні “На�

віщо жирафам драбина?” Аліна По�

темська.— Для такої роботи, як моя,

вирізається кілька дощок, в моєму

випадку це картон. На кожну з них

наноситься певний колір. Зобра�

ження створюється шляхом накла�

дання відбитків цих дощок. Таку

техніку можна використовувати і в

побуті, для святкових листівок”.

Все раїнсь а вистав а
“Молоде мистецтво молодої

раїни”
Коли: 16—29 серпня, щодня,
рім вівтор а, з 12.00 до 19.00
Де: Центральний б дино х -

дожни а, в л. Січових стрільців
(Артема), 1-5
Вхід вільний
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Випуск № 85 (1213)

ВІВТОРОК,
20 серпня
2013 року

Про підготовку міського господарства 
до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року

Розпорядження № 812 від 29 травня 2013 року
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил підготовки теплових господарств до

опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово�кому�
нального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008
року за № 1310/16001, з метою належної підготовки міського господарства до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року, забезпе�
чення об’єктів промисловості, житлово�комунального, соціально�культурного, побутового призначення та населення міста Києва
електричною та тепловою енергією, природним газом, послугами водопостачання та водовідведення, в межах здійснення функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити заходи з підготовки обладнання теплоелектроцен�
тралей, котелень, теплових та електричних мереж до осінньо�зимово�
го періоду 2013/2014 року, що додаються.

2. Затвердити заходи з підготовки устаткування теплоелектроцен�
тралей до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року, що додаються.

3. Затвердити заходи з підготовки водопровідно�каналізаційного
господарства до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року, що додаю�
ться.

4. Затвердити заходи з підготовки лікувально�профілактичних за�
кладів, що фінансуються з бюджету м. Києва, до осінньо�зимового пе�
ріоду 2013/2014 року, що додаються.

5. Затвердити заходи з підготовки закладів освіти, які підпорядко�
вані Департаменту освіти, науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до
осінньо�зимового періоду 2013/2014 року, що додаються.

6. Затвердити заходи з підготовки закладів культури, мистецьких та
навчальних закладів, які підпорядковані Департаменту культури вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації), що фінансуються з бюджету м. Киева, до осінньо�зимово�
го періоду 2013/2014 року, що додаються.

7. Затвердити заходи з підготовки закладів соціального захисту на�
селення, які підпорядковані Департаменту соціальної політики вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року, що додаю�
ться.

8. Створити оперативний міський штаб з підготовки міського госпо�
дарства до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року та затвердити
його склад, що додається.

9. Оперативному міському штабу з підготовки міського господар�
ства до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року забезпечити постій�
ний контроль за підготовкою підприємств, установ і організацій місь�
кого господарства до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року.

10. Департаментам та іншим структурним підрозділам виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), районним в місті Києві державним адміністраціям, ПАТ “КИЇВ�
ЕНЕРГО”, ТОВ “ЄВРО�РЕКОНСТРУКЦІЯ”, ПАТ “АК “Київводоканал”, ПАТ

“Київгаз”, підприємствам, установам та організаціям міста Києва всіх
форм власності забезпечити в термін до 01 жовтня 2013 року підго�
товку об’єктів житлово�комунального, соціально�культурного та побу�
тового призначення, теплових господарств, систем теплоспоживання
споживачів та електро�, водо�, газопостачання, водовідведення для
безперебійної роботи в осінньо�зимовий період 2013/2014 року відпо�
відно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального
періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики
України, Міністерства з питань житлово�комунального господарства
України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованим в Мініс�
терстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 та норм
законодавства України (далі� Правила).

11. Встановити, що джерелами фінансування заходів з підготовки
міського господарства до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року,
затверджених пунктами 1�3 цього розпорядження, є власні кошти ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО”, ТОВ “ЄВРО�РЕКОНСТРУКЦІЯ”, ПАТ “АК“Київводоканал”.

Встановити, що джерелами фінансування заходів з підготовки
міського господарства до осінньо�зимового періоду 2013/2014 року,
затверджених пунктами 4�7 цього розпорядження, є бюджетні кошти
міста Києва в межах бюджетних асигнувань, передбачених в бюджеті
міста Києва на відповідну мету.

12. Керівникам підприємств, установ та організацій комунальної
власності територіальної громади міста Києва забезпечити спрямуван�
ня коштів підприємств, установ та організацій для фінансування підго�
товки закріплених за ними об’єктів комунальної власності до осінньо�
зимового періоду 2013/2014 року.

13. Підприємствам, установам та організаціям при виконанні робіт
із прокладання, ремонту, реконструкції теплових, електричних, водо�
провідних, каналізаційних та інших мереж забезпечувати виконання

Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської місь�
кої ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

14. Взяти до відома, що згідно з Правилами підготовки та прове�
дення опалювального сезону в місті Києві, затвердженими розпоря�
дженням Представника Президента України у місті Києві від 07 жовтня
1992 року № 1187, в міжопалювальний період перерви у постачанні
гарячої води в житлові будинки всіх форм власності, на об’єкти соці�
ально�культурного та побутового призначення у зв’язку з ремонтом та
реконструкцією теплових мереж не повинні перевищувати 15 діб, для
особливо складних робіт — 30 діб.

15. Комунальній корпорації “Київавтодор” за замовленням відповідних
організацій забезпечити відновлення шляхового покриття після ліквідації
аварійних пошкоджень та виконання планових ремонтних робіт на інже�
нерних мережах в установлені дозвільними документами терміни.

16. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освіт�
лення м. Києва “Київміськсвітло” на замовлення відповідних організа�
цій забезпечити підключення сигнального освітлення в місцях вико�
нання робіт з ремонту аварійних інженерних мереж.

17. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
17.1. Створити районні оперативні штаби для здійснення постійно�

го контролю за підготовкою підприємств, установ і організацій до ро�
боти в осінньо�зимовий період 2013/2014 року та координації робіт з
електро�, тепло�, водо�, газопостачальними організаціями під час
проходження опалювального сезону.

17.2. Затвердити до 10 червня 2013 року заходи щодо підготовки
житлових будинків всіх форм власності, об’єктів соціально�культурно�
го побутового призначення та теплового господарства до осінньо�зи�
мового періоду 2013/2014 року та забезпечити їх виконання в термін
до 01 жовтня 2013 року.

Вечір пам`яті продовжився онцертом раїнсь их м зи антів, на я ий завітало чимало
прихильни ів творчості ро -м зи анта

Вистав а дає явлення про творчі дося нення ново о по оління митців

Кожен може залишити на столичній Cтіні Цоя свій напис

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Під дахом Б дин х дожни а зібрали понад 230 творів
стан ово о живопис , рафі и, с льпт ри, де оративно-
вжит ово о мистецтва, створених молодими митцями з
різних точ ів У раїни. Всім х дожни ам менше 35 ро-
ів, тож їх становлення відб валося я раз ро и неза-
лежності раїни.
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Про організацію громадських робіт 
у місті Києві в 2013 році

Розпорядження № 970 від 17 червня 2013 року
Відповідно до статті 24 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статті 31 Закону України “Про зайнятість населен&

ня”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 “Про затвердження Порядку організації
громадських та інших робіт тимчасового характеру” та з урахуванням наказу Міністерства соціальної політики України від 28 бе&
резня 2013 року № 159 “Про затвердження Примірної форми договору про організацію громадських робіт та фінансування їх орга&
нізації”:

1. Затвердити Перелік видів громадських робіт на 2013 рік, які мають
суспільно корисну спрямованість та задовольняють суспільні потреби
громади міста Києва, що додається.

2. Затвердити Перелік підприємств, організацій та установ міста Ки�
єва, за участю яких планується організація громадських робіт у 2013 ро�
ці, що додається.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити ор�
ганізацію громадських робіт за рахунок коштів, передбачених у бюджеті
міста Києва на 2013 рік на виконання міської цільової програми “Турбота.
Назустріч киянам” на 2011–2015 роки”, затвердженої рішенням Київської

міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 (в редакції рішення Ки�
ївської міської ради від 21 лютого 2013 року № 23/9080).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації, згідно з розподі�
лом обов’язків, голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

17.3. У липні — вересні 2013 року заслухати на засіданнях районних
оперативних штабів звіти керівників підприємств, установ та організа�
цій про виконання заходів, затверджених пунктами 1�7 цього розпоря�
дження.

17.4. Забезпечити оплату за спожиті енергоносії та житлово�кому�
нальні послуги, які споживаються бюджетними установами міста, не
допускаючи виникнення простроченої кредиторської заборгованості.

17.5. Покласти персональну відповідальність на керівників житло�
во�експлуатаційних підприємств і організацій, що здійснюють обслуго�
вування житлових будинків всіх форм власності, нежитлових будівель
та споруд за виконання необхідних заходів з підготовки теплових гос�
подарств та систем теплоспоживання до осінньо�зимового періоду.

17.6. Взяти на особливий контроль проведення до 15 вересня 2013
року промивки систем опалення хімічним розчином.

Забезпечити заповнення внутрішньобудинкових систем опалення
житлових будинків підготовленою водою за графіком згідно з додат�
ком 1 та про виконання поінформувати Департамент житлово�кому�
нальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) до 25 вересня 2013 року.

17.7. Забезпечити ремонт покрівель та фасадів, інженерних мереж,
електрощитових будинків, теплових пунктів, герметизацію інженерних
вводів у будинки та стиків панелей, відповідність схем електроосвіт�
лення проектним рішенням, засклення вікон та утеплення під’їздів.

17.8. Забезпечити дотримання Правил безпеки систем газопоста�
чання України, затверджених наказом Державного комітету України по
нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстро�
ваним в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року № 318/2758.

17.9. Забезпечити оформлення в установленому порядку паспортів
готовності до роботи в опалювальний період житлових будинків та ак�
тів готовності відповідно до Правил підготовки теплових господарств
до опалювального періоду у термін до 25 вересня 2013 року.

17.10. Спільно з районними управліннями ГУ МВС України в м. Ки�
єві та керівниками підприємств і організацій, які є власниками інже�
нерних споруд і мереж, вжити заходів щодо посилення охорони облад�
нання насосних станцій; павільйонів, теплових камер, люків і горловин
теплових та водопровідно�каналізаційних мереж, трансформаторних
підстанцій та кабельних мереж.

17.11. Не допускати в охоронних зонах теплових, водопровідних,
каналізаційних, кабельних, газових та інших інженерних мереж розта�
шування гаражів, тимчасових споруд, зелених насаджень, стоянок ав�
тотранспорту тощо.

Вжити заходів щодо виносу (зносу) наявних об’єктів з охоронних
зон інженерних мереж згідно з законодавством.

17.12. Спільно з КП “Київміськсвітло” забезпечити виконання за�
тверджених програм та утримання зовнішнього освітлення вулиць,
дворових територій районів міста в належному стані.

17.13. Спільно з Київським комунальним об’єднанням зеленого бу�
дівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
першочергово надавати ПАТ “АК “Київводоканал” та енергопостачаль�
ним організаціям передбачені законодавством України документи на
знесення зелених насаджень при виконанні робіт з перекладання ме�
реж. Зелені насадження в охоронних зонах мереж зносяться без від�
шкодування їх відновлювальної вартості.

Просити Державне управління охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві першочергово надавати ПАТ “АК “Київводока�
нал” та енергопостачальним організаціям передбачені законодавством
України документи на знесення зелених насаджень при виконанні ро�
біт з перекладання мереж.

17.14. Забезпечити контроль за виконанням керівниками підпри�
ємств, установ, організацій, які мають на своєму балансі пошкоджені
кабельні лінії 0,4 — 10 кВ, ремонтних робіт та введенням зазначених
мереж в експлуатацію до 15 вересня 2013 року.

17.15. Забезпечити за даними енергопостачальної організації своє�
часне інформування мешканців житлових будинків та власників нежит�
лових будівель про припинення теплопостачання при виконанні гідрав�
лічних випробувань, планових та аварійних робіт.

17.16. Зобов’язати всіх балансоутримувачів житлових та нежитло�
вих будівель, у підвальних та інших приміщеннях, в яких проходять
трубопроводи теплових мереж:

не допускати розміщення матеріальних цінностей в цих приміщен�
нях; 

виконати обов’язкові заходи щодо ущільнення інженерних вводів та
організації дренажних систем.

17.17. Забезпечити своєчасну перевірку та прочистку димових та
вентиляційних каналів житлових будинків. У разі виявлення несправ�
ностей терміново інформувати експлуатаційні філії ПАТ “Київгаз”.

17.18. Забезпечити підготовку та ремонт спеціалізованої снігопри�
биральної техніки підприємств комунальної форми власності до 01
жовтня 2013 року.

17.19. Забезпечити підготовку необхідного інвентарю та посипко�
вого матеріалу.

18. Просити Управління Державної автомобільної інспекції ГУ МВС
України сприяти оперативному забезпеченню та погодженню схем ру�
ху дорожнього транспорту в місцях пошкоджень теплових, кабельних,
водопровідних та каналізаційних мереж за зверненням підрозділів ПАТ
“КИЇВЕНЕРГО” та ПАТ “АК “Київводоканал”.

19. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Департамен�
там та іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), в підпорядку�
ванні яких є медичні установи та заклади освіти:

19.1. Забезпечити якісне обслуговування та підготовку до експлу�
атації в осінньо�зимовий період 2013/2014 року модульних індивіду�
альних теплових пунктів та приладів обліку теплової енергії спеціалізо�
ваними обслуговуючими організаціями.

19.2. Виконати метрологічну повірку приладів обліку теплової енер�
гії, у разі необхідності здійснити їх ремонт або заміну.

19.3. Вжити заходів із встановлення приладів обліку в закладах бю�
джетної сфери.

20. Директорам Департаментів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам підпри�
ємств, установ та організацій, які мають резервні джерела живлення,
забезпечити їх робочий стан до початку осінньо�зимового періоду
2013/2014 року.

21. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
21.1. У термін до 01 липня 2013 року надати Департаменту житло�

во�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Ки�
єві державним адміністраціям перелік власників пошкоджених або�
нентських кабельних ліній.

21.2. Оперативно інформувати центральну диспетчерську міста,
Департамент житлово�комунальної інфраструктури виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації про пошкодження кабель�
них ліній та виконання робіт з їх відновлення.

22. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”, ТОВ “ЄВРО�РЕКОНСТРУКІЦЯ”:
22.1. Забезпечити виконання заходів з підготовки устаткування теп�

лоелектроцентралей, котелень, теплових та електричних мереж до
осінньо�зимового періоду 2013/2014 року, затверджених пунктами 1,
2 цього розпорядження,

22.2. Забезпечити оформлення актів стану готовності теплового
господарства, відповідно до Правил підготовки теплових господарств
до опалювального періоду за участю керівників районних в місті Києві
державних адміністрацій.

22.3. Створити необхідні запаси резервних видів палива (мазуту,
вугілля) для сталого проходження опалювального періоду 2013/2014
року.

22.4. Забезпечити надання Департаменту житлово�комунальної ін�
фраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інформації про виконання пункту 22
цього розпорядження станом на 13 та 28 число щомісячно.

23. Київському комунальному виробничому підприємству “Міськпа�
ливо” забезпечити необхідний об’єм запасів твердих видів палива (ву�
гілля, дрова, брикети тощо) з метою задоволення потреб мешканців
міста, підприємств, організацій, установ.

24. ПАТ “Київгаз” забезпечити проведення роз’яснювальної роботи
з населенням через засоби масової інформації про необхідність без�
умовного дотримання вимог Правил безпеки систем газопостачання
України, затверджених наказом Державного комітету України по нагля�
ду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254.

25. ПАТ “АК “Київводоканал” виконати заходи з підготовки водопро�
відно�каналізаційного господарства міста до осінньо�зимового періо�
ду 2013/2014 року, затверджених пунктом 3 цього розпорядження.

26. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту культу�
ри виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), районним в місті Києві державним адміністраціям:

26.1. Забезпечити виконання заходів, затверджених пунктами 4�7
цього розпорядження.

26.2. Вжити необхідних заходів з мобілізації всіх наявних коштів для
забезпечення фінансування робіт з підготовки до осінньо�зимового
періоду 2013/2014 року, затверджених пунктами 4�7 цього розпоря�
дження.

27. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
районними в місті Києві державними адміністраціями в термін до 20
липня 2013 року вирішити питання розроблення та закріплення у вста�
новленому порядку меж земельних ділянок будинків та прибудинкових
територій із визначенням площі забудови жилого будинку, проїздів та
тротуарів, озеленених територій, дитячих, спортивних, господарських
майданчиків, стоянок автомашин.

28. Взяти до відома, що підключення систем теплопостачання по�
логових будинків, дитячих лікувальних закладів та стаціонарних відді�
лень лікарень здійснюється з 15 вересня 2013 року на підставі відпо�
відних заявок керівників зазначених закладів.

Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) вжити необхідних
заходів щодо підготовки систем теплоспоживання до осінньо�зимово�
го періоду 2013/2014 року до цього терміну.

29. Керівникам установ — розпорядникам бюджетних коштів місько�
го бюджету:

29.1. Забезпечити споживання енергоресурсів в обсягах, що не пе�
ревищують призначених бюджетних асигнувань.

29.2. У разі збільшення цін на енергоносії, своєчасно вирішувати
питання щодо додаткового фінансування.

30. Підприємствам, установам та організаціям забезпечити підго�
товку енергооб’єктів, інженерних мереж, систем теплоспоживання
споживачів та до 25 вересня 2013 року отримати від теплопостачаль�
них організацій акти стану готовності теплового господарства відпо�
відно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального
періоду.

31. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Ки�
ївміськбуд”, іншим будівельним та ремонтним організаціям в терміни,
погоджені з підприємствами теплових господарств та районними в
місті Києві державними адміністраціями, до початку опалювального
періоду 2013/2014 року виконати роботи із підключення об’єктів, які
вводяться в експлуатацію у IV кварталі 2013 року —1 кварталі 2014 ро�
ку, до діючих теплових мереж.

Взяти до відома, що з початком опалювального періоду припинен�
ня теплопостачання житлових будинків для виконання зазначених ро�
біт на зовнішніх теплових мережах не здійснюватиметься.

32. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”, ТОВ “ЄВРО�РЕКОНСТРУКЩЯ” забезпечити під�
ключення житлових будинків м. Києва до мереж теплопостачання в опа�
лювальний період 2013/2014 року в термін до 7 діб згідно з додатком 2.

33. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Департамен�
ту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), Департаменту культури вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ПАТ “АК
“Київводоканал”, ПАТ “Київгаз” інформувати щомісячно до 5 числа Де�
партамент житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про
виконання пунктів 17, 19, 25, 26 цього розпорядження.

34. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) інформувати виконавчий орган Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) про виконання цього розпорядження
до 10 жовтня 2013 року.

35. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпе�
чити проведення через засоби масової інформації роз’яснювальної
роботи про наявність паливно�енергетичних ресурсів, стан розрахун�
ків за спожиті енергоносії та підготовку міського господарства до осін�
ньо�зимового періоду 2013/2014 року, про необхідність економного
споживання енергоресурсів та води (особливо в години максимально�
го навантаження енергосистеми та системи водозабезпечення), а та�
кож утеплення квартир, вікон сходових клітин, вхідних дверей та вихо�
дів на горища,

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

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

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

від 06 листопада 2012 року № 1957 
“Про затвердження Статуту 

комунального підприємства поліклініки 
“Навчально&практичний центр сімейної медицини 

Дарницького району м. Києва”
Розпорядження № 985 від 18 червня 2013 року

Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто — герой Київ”, рішення Київської міської ради від 06
жовтня 2011 року № 201/6417 “Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, які належать до комунальної
власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної ад&
міністрації”, рішення Київської міської ради від 29 листопада 2012 року № 486/8770 “Про внесення змін до рішення Київської місь&
кої ради від 1 грудня 2011 року № 743/6979”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) від 29 листопада 2012 року № 2126 “Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської місь&

кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня 2010 року № 647”, з метою приведення установчих документів
у відповідність до вимог чинного законодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 листопада
2012 року № 1957 “Про затвердження Статуту комунального підприєм�
ства поліклініки “Навчально�практичний центр сімейної медицини Дар�
ницького району м. Києва” слова “комунального підприємства поліклініки
“Навчально�практичний центр сімейної медицини Дарницького району м.
Києва” замінити словами “комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико�санітарної допомоги Дарницького району м.
Києва”.

2. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства полікліні�
ки “Навчально�практичний центр сімейної медицини Дарницького району
м. Києва”, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 листопада
2012 року № 1957, що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації – керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

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

від 11 січня 2010 року № 5 
“Про реконструкцію вулиці Васильківської 

на ділянці від Голосіївської площі 
до Амурської площі”

Розпорядження № 976 від 17 червня 2013 року
Відповідно до статті 23 Закону України “Про дорожній рух”, статті 19 Закону України “Про автомобільні дороги” та у зв’язку з не&

обхідністю продовження термінів виконання робіт з реконструкції вулиці Васильківської, в межах функцій органу місцевого само&
врядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 січня 2010 року
№ 5 “Про реконструкцію вулиці Васильківської на ділянці від Голосіївської
площі до Амурської площі”:

1. У підпункті 1.1 пункту 1 слова та цифри “в 2010—2013 роках” виклю�
чити.

2. Пункт 3 викласти в новій редакції:
“3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку подати до Департаменту економіки та інвести�
цій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з
розробки проектно�кошторисної документації та реконструкції вулиці
Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі до
програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та
наступні роки.”

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

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до деяких розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 992 від 18 червня 2013 року
Відповідно до підпункту 17.7 пункту 17 рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Ки&

єва на 2013 рік “, на виконання протоколу засідання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально&економічного роз&
витку від 21 травня 2013 року № 10/136, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Позиції 3, 4 додатка до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 квітня 2013
року № 626 “Про перерозподіл коштів між об’єктами будівництва, рекон�
струкції тощо, а також видами оплачуваних робіт” виключити.

2. Внести зміни до основних показників Програми економічного і соці�
ального розвитку м. Києва на 2013 рік, доведених до департаментів,
управлінь, інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністрацій згідно з розпорядженням виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

26 лютого 2013 року № 249 “Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік”, а саме:

програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей; 
розподілу асигнувань на фінансування капітальних вкладень, що до�

даються.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до окремих розпоряджень

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 991 від 18 червня 2013 року
Відповідно до статей 1 та 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 2 статті 11 Закону України “Про

столицю України — місто&герой Київ”, враховуючи рішення Київської міської ради від 09 вересня 2010 р. № 7/4819 “Про питання
організації управління районами в місті Києві” та від 02 грудня 2010 р. № 284/5096 “Про питання комунальної власності територі&
альної громади міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. У підпункті 7.1 пункту 7 розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 груд�
ня 2010 р. № 1112 “Про питання організації управління районами в місті
Києві” слова та цифри “01 червня 2013 р.” замінити словами та цифрами
“31 грудня 2013 р.”

2. У підпункті 7.7 пункту 7 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 травня
2011 р. № 715 “Про окремі питання виконання розпорядження виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

трації) від 10.12.2010 № 1112 “Про питання організації управління райо�
нами в місті Києві” (зі змінами та доповненнями)” слова та цифри “01
червня 2013 р.” замінити словами та цифрами “31 грудня 2013 р.”

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

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт шляхопроводу 
Повітрофлотського на перетині 

просп. Повітрофлотського з залізницею Київ — Фастів
Розпорядження № 978 від 17 червня 2013 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18, пунктів 1, 2 статті 19, пункту 4 статті 20
Закону України “Про автомобільні дороги”, статей 6, 23, 24, частини 1 статті 26 Закону України “Про дорожній рух”, а також з ме&
тою поліпшення транспортного обслуговування пасажирів, створення належних умов організації руху автомобільного транспорту,
поновлення надійності і довговічності несучих конструкцій, конструкцій гідроізоляції та покриття проїзної частини і тротуарів шля&
хопроводу Повітрофлотського на перетині просп. Повітрофлотського з залізницею Київ — Фастів, в межах функцій органу місцево&
го самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та викона�
ти роботи з капітального ремонту шляхопроводу Повітрофлотського на
перетині просп. Повітрофлотського з залізницею Київ — Фастів (далі — ка�
пітальний ремонт шляхопроводу).

2. Визначити комунальну корпорацію “Київавтодор” замовником вико�
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3.2. Забезпечити розробку проектно�кошторисної документації, про�

ведення її експертизи та затвердження.

3.3. Забезпечити виконання робіт з капітального ремонту шляхопрово�
ду відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно�кошто�
рисної документації.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт з капітального ремонту шляхопроводу.

3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

3.6. Роботи з капітального ремонту шляхопроводу виконувати з част�
ковим обмеженням руху на ділянці виконання робіт із зайняттям полови�
ни ширини проїзної частини цілодобово,
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3.7. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього
руху на період виконання робіт з капітального ремонту шляхопроводу.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) як головному розпоряднику коштів бюджету здійсни-
ти фінансування робіт з розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з ка-
пітального ремонту шляхопроводу Повітрофлотського на перетині просп. Повітрофлотського з
залізницею Київ — Фастів в межах бюджетних призначень, затверджених в бюджеті м. Києва на
капітальний ремонт об’єктів вулично-шляхової мережі на 2013 та наступні роки.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо-
в’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря-
дження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту
релігійної громади імені Лонгчена Рабджама

лінії Лонгчен Нінгтік школи Нінгма тибетського буддизму
у Подільському районі м. Києва

Розпорядження № 990 від 18 червня 2013 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 13 листопада 2012 року та протокол загальних зборів за5

сновників релігійної громади імені Лонгчена Рабджама лінії Лонгчен Нінгтік школи Нінгма тибетського буддизму у Подільському районі м. Києва від 13 листопада 2012 року № 1,
в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади імені Лонгчена Рабджама лінії Лонгчен Нінгтік школи Нінгма тибетського буддизму у Подільському районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов

Про створення робочої групи 
з опрацювання питань, пов’язаних із завершенням 

капітального ремонту скверу на вул. Глибочицькій, 20522 
у Шевченківському районі

Розпорядження № 986 від 18 червня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 21

серпня 2010 року № 528 “Про проведення капітального ремонту скверу на вул. Глибочицькій, 20522 у Шевченківському районі м. Києва”, у зв’язку із закінченням робіт, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити робочу групу з опрацювання питань, пов’язаних із завершенням капітального ремон-
ту скверу на вул. Глибочицькій, 20-22 у Шевченківському районі м. Києва та затвердити її склад, що
додається.

2. Робочій групі за результатами проведеної роботи надати голові Київської міської державної
адміністрації узгоджені пропозиції в термін до 10 липня 2013 року.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь-
кої державної адміністрації згідно із розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про реєстрацію Статуту 
релігійної громади 

Святого Апостола Андрія Первозванного 
Української Православної Церкви 

у Голосіївському районі 
м. Києва

Розпорядження № 987 від 18 червня 2013 року
Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, розглянувши заяву громадян від 29 квітня 2013 року та протокол загальних зборів засно5

вників релігійної громади Святого Апостола Андрія Первозванного Української Православної Церкви у Голосіївському районі м. Києва від 15 лютого 2013 року № 1, в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади Святого Апостола Андрія Первозванного Української Православної Церкви у Голосіївському районі м. Києва, що додається.
Голова О. Попов

Про затвердження змін 
до складу тимчасової комісії 

для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю 
комунальних підприємств5кінотеатрів

Розпорядження № 984 від 18 червня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, в межах функцій органу міс5

цевого самоврядування:

Затвердити зміни до складу тимчасової комісії для вивчення питань, пов’язаних з діяльністю комунальних підприємств — кінотеатрів, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 червня 2013 року № 853, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про реконструкцію 
тепломагістралі № 6 СТ52 
від ТК 639 до ТК5639/15 

на вул. Попова 
в Оболонському районі

Розпорядження № 977 від 17 червня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дорожній рух”, “Про автомобільні дороги”, “Про благоустрій населених пунктів”, наказу Мініс5

терства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 “Про затвердження Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осін5
ньо5зимовий період”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 21 вересня 2006 року за № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від
04 липня 2006 року № 999 “Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово5транспортних спорудах міста”, та з метою забезпечення стабільного функціонування теплових
мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть привести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійно5
го забезпечення об’єктів промисловості, житлово5комунального, соціально5культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, та враховуючи
звернення СВП “КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” від 20 лютого 2013 року № 029/31/746, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічній акціонерній компанії “КИЇВЕНЕРГО” (далі — ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”) здійснити за
власні кошти згідно з розробленою та затвердженого в установленому порядку проектно-кош-
торисною документацією з 25 червня 2013 року до 29 жовтня 2013 року роботи з реконструкції
тепломагістралі № 6 СТ-2 від ТК 639 до ТК 639/15 на вул. Попова з розриттям проїзної частини
вулиць Івашкевича, Попова, Мукачівської та пров. Попова з обмеженням руху транспорту. 

2. ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо порядку виконання робіт;
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, затверджених рішенням

Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим
роботи.

2.3. Погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху на період
виконання робіт;

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішоходів і проїзд транспорт-
них засобів спеціального призначення шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків, ого-
родження місць роботи, освітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт;

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за типом існуючого на пов-
ну ширину проїзної частини по всій довжині розриття, а покриття тротуарів по типу існуючого в
межах розриття та передати за актом комунальному підприємству “Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних доріг та споруд на них Оболонського райо-
ну”.

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечити підключення всіх спо-

живачів, теплопостачання яких здійснювала теплова магістраль, що підлягала реконструкції, до
теплопостачання від відновленої тепломагістралі.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) на період виконання робіт з реконструкції теплома-
гістралі № 2 на вул. Попова в Оболонському районі внести зміни у шляхи слідування маршру-
тів наземного пасажирського транспорту загального користування, які проходять по вулиці По-
пова, перехресті вулиць Івашкевича та пров. Попова.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції теплової магістралі майно за-
раховується до комунальної власності територіальної громади міста Києва з наступною переда-
чею у володіння та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт покласти на директора СВП
“КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ” ПАТ “КИЇВЕНЕРГО” Глушака Є. М.

6. Доручити Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити у встановленому порядку
списання демонтованого майна та зарахування до комунальної власності територіальної грома-
ди міста Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прийняти рішення щодо ви-
світлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Розпорядженням Адміністративної оле ії Київсь о о місь о о
територіально о відділення Антимонопольно о омітет У раїни від
12.06.2013 № 94/03-р розпочато роз ляд справи № 64-03/06.13 за озна ами
пор шення ТОВ "Енер осоюз" ( од ЄДРПОУ: 31172103, м. Київ) та ТОВ "НВП
"Ло омотив" ( од ЄДРПОУ: 36282626, м. Київ) передбачено о п н том 1
статті 50, п н том 4 частини др ої статті 6, За он У раїни "Про захист
е ономічної он ренції", ви ляді анти он рентних з оджених дій, я і
стос ються спотворення рез льтатів тор ів, під час проведення
Відо ремленим підрозділом "Сл жба матеріально-технічно о постачання
ДТГО "Львівсь а залізниця" за півлі 2012 році в злів та деталей для
ло омотивів залізничних, трамвайних та р хомо о с лад .

Відповідач Клач Оле Ярославович , адреса: м. Київ, в л. Дра оманова
1-Л, в. 48, необхідно з'явитися 04.09.2013 р. о 10.30 до Дарниць о о
районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114) для часті в
с довом засіданні по цивільній справі за позовом Приватно о а ціонерно о
товариства "У раїнсь ий страховий дім" до Клач а Оле а Ярославовича про
стя нення забор ованості.
У разі неяв и відповідача до с д , справ б де роз лян то по с ті за

наявними справі матеріалами за йо о відс тності в поряд ст. 169 ч. 4 ЦПК
У раїни.
С ддя Є. І. Вов

Втрачені свідоцтва про право власності на житло на ім'я Сільчен а
Артема Васильовича на вартири за адресами: в л. Пори а, 7-Б, в. 135,
в л. М. За ревсь о о, 97, в. 121 (я а перейшла йом спадщин );
Сільчен а Василя Ми олайовича, Сільчен о Лідії Володимирівни, Ян лі
Наталії Василівни, Сільчен а Артема Васильовича за адресою: пр. Правди,
70-А, в. 299 та до овір плі-продаж на в. 164 по в л. Малиш а, 3 на
ім'я Кошовець Ми оли Володимировича та Азарова Ми оли Івановича та
тех. паспорти на ці вартири вважати недійсними.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд підвальні приміщення
площею 48,80 в. м за адресою: м. Київ, в л. Са айдачно о, 16 літ. Б для розміщення с лад з розрах н ом орендної плати в розмірі
2739,74 рн без рах вання ПДВ за перший місяць оренди. Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2, Подільсь а районна в місті Києві державна
адміністрація. Довід ов інформацію можна отримати за телефоном 417-14-61.

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

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

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м Київ, в л. Бо омольця, 4,
імн. № 125. Детальна інформація по тел.: 256-25-58; 356-24-09. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Юридична
адреса бала-
нсо трим вача,

телефон

Повна хара теристи а та
місцезнаходження об'є та

оренди

Реєстр. №
нер хом. майна

За альна
площа, в. м

Вартість майна
за нез.

оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Цільове
ви ористання
об'є та оренди

Інші мови

1
01024, м. Київ,
в л. Бо омольця,

4

Частина приміщення на 16-ом
технічном поверсі 16-

типоверхово о лабораторно-
виробничо о орп с

10301 6,0 47560,00 До 31.07.2016

Розміщення
операторів

теле ом ні ацій,
я і надають посл -
и з р хомо о (мо-
більно о) зв’яз
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ід
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я
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І

2 /------/ Нематеріальний а тив ви ляді
права орист вання дахом 10301 3,0 566520,00 До 31.07.2016 Розміщення 3-х

антен
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АДРЕСА: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 515б, ТЕЛЕФОН: 234527535

ПЕРЕДПЛАТА 
НА ГАЗЕТУ «ХРЕЩАТИК»

ЗА
ПІВЦІНИ

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

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



відросто
дерева

одна з сторін
світ

палиця, на я
спираються

хворі Х Р Е Щ А Т И К
відс тність
нюх (мед.)

ш мер.
міфоло ії —

доля

ідеоло р.
національно о
р х (XX ст.)

см ж а т анини
— при раса

злочинна
діяльність

народність, що
живе на

острові Сахалін

роч а ...
— аз а

р. д ховий
м з. інстр мент

дав. рец. поет
і співець

звір родини
отячих

рі а і місто-
порт на півночі

Росії

хвойне вічнозе-
лене дерево

стий дрібний
дощ

давня столиця
Вірменії

12 алендарних
місяців

фра мент
промови чи

статті

малень а Еліо-
нора

відділ онтро-
лю підприємс-

тва

р. енерал-
майор, очолю-
вав партизан-
сь е з’єднання

(ВВВ)
стара назва "А"

хвойне
вічнозелене
дерево

є ип. бо
Сонця

р ообі на-
роджень і
смертей

(б дд., інд.)

пра нення до
об’єднання

солод а страва
(піна, фран.)

літальний
ор ан птахів

Стефани , ініці-
али

є ип. бо , що
вмирає і вос-
ресає щоро

8

СПОРТ
Хрещатик 20 серпня 2013 року

Спортивні новини

Бокс. Українці здобули сім нагород 
на молодіжному чемпіонаті Європи
З 12 по 18 серпня Роттердамі (Нідерланди) відб вався чемпіонат

Європи з бо с серед молоді. В а тиві раїнсь ої збірної дві золотих,
чотири срібних та одна бронзова на орода. Два “золота” для У раїни
здоб ли Дмитро Замотаєв (49 ) та Владислав Михайлов (81 ).
Срібними призерами чемпіонат Європи стали Ві тор Петров (60 ),
Ярослав Самофалов (64 ), Роман М слімов (91 ), Владислав Сі-
рен о (91 . +). “Бронза” Оле сандра Хижня а (75 ). За алом
зма аннях взяли часть 270 спортсменів із 39-ти раїн

Баскетбол. Логотип турніру ЄвроБаскет 2015 
презентують 22 вересня
Ло отип т рнір ЄвроБас ет 2015 презент ють під час фінально о матч

чемпіонат Європи з бас етбол 2013 ро Любляні (Словенія),— о оло-
сив Києві під час підс м ової прес- онференції, присвяченої U16 Чемпіо-
нат Європи з бас етбол серед чолові ів, дире тор т рнір Мар іян Л б ів-
сь ий. “Ми вирішили продовжити добр традицію європейсь их бас ет-
больних т рнірів, оли під час фінально о матч відб вається передача ес-
тафети від ор анізаторів одних зма ань—ор анізаторам наст пно о чемпіо-
нат . Презентація ло отипа та віз ально о оформлення т рнір відб деться
перерві фінально о матч ЄвроБас ет 2013, що проходитиме цьо о ро
Словенії. Ми от ємо яс рав про рам на арені Stozice Любляні”,— роз-

повів пан Л б івсь ий. Дире тор т рнір додав, що о рім власне презента-
ції ло отипа, ор омітет та ож проведе інформаційні заходи, спрямовані на
промоцію ЄвроБас ет 2015 в У раїні “Серце європейсь о о бас етбол б -
де битися Словенії вересні цьо о ро . Ми вирішили с ористатися цією
на одою, щоб запросити вболівальни ів відвідати У раїн 2015 році”,—
підс м вав Мар іян Л б івсь ий. На адаємо, що ЄвроБас ет — міжнарод-
ний т рнір серед європейсь их чоловічих збірних з бас етбол , я ий прово-
диться раз на 2 ро и під е ідою Європейсь ої федерації бас етбольних асо-
ціацій (ФІБА Європа). Чемпіонат Європи з бас етбол 2015 ро стане 39-м
за лі ом. У т рнірі візьм ть часть 24 оманди, я і провед ть 90 матчів

Температура +21°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 55 %

Температура +27°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 57 %

Температура +21°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 52 %

Прогноз погоди на 20 серпня 2013 року

ОВНИ свою свобод ні на що не проміняють, др зі замінять рід-
них та сім’ю, а людей б д ть цін вати за ш алою розділення д хов-
них інтересів. Знайомтеся з ці авими персонами, об’єдн йтеся,
братайтеся, приймайте часть неформальних оле тивних захо-
дах, ори інальних презентаціях.
ТЕЛЬЦІ, ризи прийняти бажане за даване, по натися за не-

здійсненною мрією д же висо ий, внаслідо чо о ви б дете схиль-
ні до нетрадиційно о стилю поведін и та ви лядати дива ом. Ліп-
ше натис айте на професійні педалі, саме т т можна проявити
творч ори інальність та заробити роші.
БЛИЗНЯТ вабитиме езотери а, ці авитиме все незвичне, ори-

інальне, здатне с ин ти по ров таємничості, розширити сталі яв-
лення про Всесвіт, сприяючи д ховном дос оналенню. Тя а до
др жньо о спіл вання, пош справжніх однод мців посилиться,
тож проявляйте ініціатив .
РАКИ, не прист пайте до нових справ, проводити я і-неб дь

серйозні зміни в бізнесі, домашньом ладі, звич ах, др жніх вза-
єминах не слід. Ви здатні діяти під впливом ілюзорної певненості,
ч жі потреби мож ть стати важливіші власних.
ЛЕВИ, ваші партнери витають поза хмарами, ч да ваті та за-

ад ові. Не нама айтеся випитати в них правд , до опатися до іс-
тини, ни айте ділових с тичо , об оворення он ретних тем,
ладання офіційних од.
ДІВИ, онтролюйте бла одійні пориви і не роздавайте по сер-

дечній доброті зайвих обіцяно . Ваші д м и, плани, рішення роз-
миті, неоднозначні. Попри щире бажання допомо ти іншим людям,
проявити манізм і без орисливість, ризи єте не дотримати да-
но о слова.
ТЕРЕЗИ, час від ласти р тинні лопоти й розвіятися. Влашт й-

те свято ледарств , ос іль и від тр дово о натхнення нія ої орис-
ті. Кохайтеся, розважайтеся, відпочивайте на свій сма , бавтеся з
дітьми.
СКОРПІОНИ, прибор айте б нтарсь ий д х і не пере роюйте на

новий лад домашні традиції, звич и, не затівайте в оселі апіталь-
но о ремонт та прибирання. Пле айте в д ші лас авість, добро-
зичливість — тоді всі, хто опинився пор ч, платитим ть взаємністю.
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть в ч довом настрої, випромінюючи

нав олишній простір радісні флюїди та приваблюючи споріднені
д ші. Б ти в парі з вами — це свято! Несподіване знайомство мо-
же подар вати незрівнянн насолод , залишивши в пам’яті нез ла-
димий слід.
КОЗЕРОГИ, заробляйте власними з силлями та чесним спосо-

бом, ви ні альний спеціаліст широ о о профілю, я ий здатний
с ласти он ренцію б дь-я ом ар’єрист . І не смійте встрявати
в рошові авантюри: приб то , отриманий неза онним шляхом,
надалі стане причиною непороз мінь.
ВОДОЛІЇ, тримайтеся від з’ясов вань стос н ів з діловими,

шлюбними партнерами, шанси, що діало приведе до онстр -
тивно о рез льтат та взаємно о пороз міння, мізерний.
РИБИ, день армічний, не бійтеся самоти, вона імпон є вашом

д шевном стан . Можна заховатися в “м шлю” на робочом місці чи
за онспір ватися в сімейних стінах і зайнятися домашнім бла о ст-
роєм

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 0  С Е Р П Н Я

ранок день вечір

"Динамо" перервало
безвиграшну серію
Столичний клуб переміг сімферопольську "Таврію"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У неділю, 18 серпня, б в
зі раний чер овий матч
6- о т р Прем’єр-лі и. На
НСК “Олімпійсь ий” иїв-
сь е “Динамо” приймало
абсолютно о а тсайдера
чемпіонат — сімферо-
польсь “Таврію”. Під-
опічні Оле а Блохіна впев-
нено перемо ли з рах н-
ом 2:0. Голи на свій ра-
х но записали Роман Бе-
з с та Андрій Ярмолен о.

Знайомлячись зі стартовим скла�

дом “Динамо”, відразу ж впадає у ві�

чі, що наставник киян Олег Блохін

вніс певні корективи після програ�

ного матчу “Чорноморцю”. Зокрема

тренер зробив відразу вісім замін у

стартовому складі.

З перших же хвилин матчу госпо�

дарі помчали в атаку. Вже на 9�й

хвилині після кутового удару “Ди�

намо” створило хороший момент.

Дьємерсі Мбокані виграв повітря

після подачі з кутового, і Роман Бе�

зус пробив з близької відстані під

перекладину, але голкіпер гостей

був на місці. Надалі столичний

клуб не полишав спроб забити. У

поті чола трудилися всі гравці пе�

редньої лінії “Динамо”, а “Таврія”

всі сили кинула на оборону. На 

20�й хвилині зустрічі півзахисник

киян Джермейн Ленс сильно про�

бив по воротах метрів з двадцяти,

але м’яч пролетів поряд з дальньою

стійкою воріт.

Масовану оборону “Таврії” про�

йти було досить складно. Сімферо�

польці суцільною стіною шикува�

лися перед своїм штрафним май�

данчиком, відчайдушно захища�

ючись. Про атаки “Таврія” майже

не думала, а всі вилазки гостей на

чужу половину поля швидко при�

пинялися господарями поля. Та й

взагалі у суєті, намагаючись швид�

ко комбінувати, гравці кримської

команди допускали багато техніч�

ного браку. На 29�й хвилині після

передачі чудову нагоду, аби відкри�

ти рахунок, втратив динамівець

Олег Гусєв — його удар з близької

відстані без проблем парирував

голкіпер.

Друга половина зустрічі розпо�

чалася з голу у ворота гостей. Ро�

ман Безус отримав передачу від

Дьємерсі Мбокані і пробив по во�

ротах з середньої дистанції — м’яч

від штанги влетів у сітку воріт. Цей

гол додав впевненості київським

футболістам, і вони ще з більшим

запалом пішли у наступ. “Динамо”

продовжувало вести атакуючий

футбол, і цікаві моменти регуляр�

но виникали біля воріт "Таврії".

Сімферопольці у такій ситуації ма�

ли можливість проводити контр�

атаки, але гості ледь встигали пе�

реводити дух між атаками господа�

рів поля. А на 73�й хвилині Андрій

Ярмоленко зняв усі питання про

переможця у матчі. Дуже грубо по�

милилися центральні захисники

“Таврії”, і динамівець реалізував

вихід один на один з голкіпером —

2:0. Навіть домігшись більш впев�

неної переваги, “Динамо” не

зменшило натиску на ворота “Тав�

рії”. Але рахунок у зустрічі більше

не змінювався. Після матчу тренер

столичного клубу Олег Блохін про�

коментував перемогу своїх під�

опічних: “Найскладніше після по�

разки від “Чорноморця” було ви�

вести команду з цього психологіч�

ного стану. Тому що коли все доб�

ре, тоді добре. Про гру можу сказа�

ти, що ми мали беззаперечну пере�

вагу, практично “Таврія” не ство�

рила жодного моменту, але і ми не

використали дуже багато можли�

востей. Чи то від нервів, чи то хоті�

ли швидше забити — не знаю.

Принаймні, моменти створю�

ємо — вже краще. Найголовніше

зараз — підготуватися до “Актобе”.

Через два дні на третій переліт — і

треба грати в Казахстані. Я вва�

жаю, що без Ліги Європи “Дина�

мо” не повинно залишитися ні за

яких умов”
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Київсь і динамівці ( білій формі) свят ють ол Романа Без са

Цей день в історії 20 серпня

1627 – вийшов перший слов-
ни раїнсь ої мови "Ле сі онъ
славенноросс ій і іменъ тъл ова-
ніє" Памви Беринди
1896 – Києві відб лось освя-

чення афедрально о Собор
свято о Володимира
1897 — індійсь ий лі ар і па-

разитоло Рональд Росс виявив
зб дни ів малярії (раніше відома
я "болотяна лихоман а")
1913 – на 5 днів Київ став міс-

цем проведення І Всеросійсь ої
олімпіади, в я ій взяло часть
майже 600 спортсменів з Петер-
б р а, Мос ви, Києва, Варшави,
Самари та інших міст
1925 – засновано Канівсь ий

м зей-заповідни "Мо ила
Т.Г. Шевчен а" Тепер — Шевчен-
івсь ий національний заповід-
ни м. Каневі

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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