
Обери собі лікаря самостійно
Під такою назвою з 1 по 30 вересня пройде кампанія, під час якої кияни 
зможуть обрати медпрацівника, якому довіряють

Взимку кияни будуть з теплом
У місті триває підготовка до нового опалювального сезону, 
зокрема на завершальному етапі — перекладка трубопроводів

Наразі ПАТ “Київенерго” знаходиться

в активній фазі підготовки до опалю�

вального сезону.

Про це заявив виконавчий директор

компанії Юрій Магєра. За його слова�

ми, у 2013 році “Київенерго” продовжує

роботи з заміни понад 30�ти км тепло�

вих мереж (у двотрубному вимірі), про�

водить модернізацію і ремонт котель�

них, центральних теплових пунктів. На

сьогодні готовність цих об’єктів стано�

вить 70�80 %.

“Ми прагнемо, щоб опалювальний

сезон пройшов максимально стабільно

та надійно. Тож фахівці “Київенерго”

активізували зусилля з підготовки до

осінньо�зимового періоду 2013�2014

року. Зокрема продовжуються роботи з

заміни магістральних та розподільчих

мереж на житлових масивах: Борщагів�

ці, Нивках, Теремках, Оболоні, Тро�

єщині”,— зазначив пан Магєра.

Серед таких ділянок і частина тепло�

магістралі № 3 від ТЕЦ�5 по вул. Анрі

Барбюса. Як зазначив Юрій Магєра, ця

тепломережа була введена в експлуата�

цію ще у 1971 році, тож вже давно відпра�

цювала свій 25�річний нормативний ре�

сурс. Тому аварії на магістралі, через які

без тепла залишалися 180 споживачів Го�

лосіївського, Печерського та Шевченків�

ського районів, а серед них і один медич�

ний заклад, траплялися досить часто.

Зокрема за п’ять останніх років фахівці

ліквідували на цій ділянці 30 пошко�

джень, шість з яких — протягом минуло�

го опалювального сезону.

Враховуючи критичну ситуацію, яка

тут склалася, ще торік “Київенерго” роз�

почало реконструкцію ділянки тепломе�

режі. Тоді було замінено близько 320�ти

метрів трубопроводу. Цьогоріч на цій ді�

лянці замінять ще 930 метрів труб діамет�

ром 700�800 мм. На сьогодні перекладено

вже понад 600 метрів мереж. За словами

директора СВП “Київські теплові мере�

жі” Євгена Глушака, роботи наразі про�

водяться з випередженням графіка, тож

уже до середини вересня перекладку теп�

ломереж тут завершать. А от киянам нові

сучасні мережі слугуватимуть понад 50

років. Також фахівці відновлять на ділян�

ці асфальтне покриття та пошкоджені зе�

лені насадження. Загальна вартість про�

екту становить близько 35 млн грн.

Зазначимо, що цьогоріч у теплове гос�

подарство столиці “Київенерго” спрямує

понад 270 млн грн. А загалом в розвиток

енергетичного господарства міста — по�

над 800 млн грн.

Такої масштабної підготовки до опа�

лювального сезону у Києві вже не було

кілька десятиліть. Про це під час огляду

ходу реконструкції тепломережі на 

вул. Анрі Барбюса заявив голова КМДА

Олександр Попов.

“В місті йде широкомасштабна підго�

товка до опалювального сезону. Тільки

цього року буде замінено понад 30 км

трубопроводів на сучасні, попередньо

ізольовані, термін експлуатації яких ся�

гає 50�ти років. Крім того, сьогодні під

час діагностики мереж використовують�

ся найсучасніші технології. Тобто у разі,

якщо на магістральному трубопроводі є

втрата енергоносія, датчик автоматично

реагує і подається сигнал на диспетчер�

ський пункт, що дозволяє ефективно

працювати. А це дозволить економити

енергоносії, реалізовуючи доручення

Президента України щодо забезпечення

енергетичної незалежності держави”,—

наголосив Олександр Попов.

За даними директора Департаменту

житлово�комунальної інфраструктури

Дмитра Новицького, відповідно до спіль�

ного розпорядження Міністерства регіо�

нального розвитку та Міністерства палива

та енергетики, до 15 вересня до опалюваль�

ного сезону мають бути підготовлені теп�

лові господарства і отримані акти готовно�

сті. Житловий фонд зустріти холодну пору

року має бути готовий до 25 вересня.

“Однак, зважаючи на ситуацію, на те,

що розпочинається навчальний сезон,

перед нами поставлене завдання до 1 ве�

ресня завершити роботи на об’єктах со�

ціально�культурної сфери, а до 15 верес�

ня підготувати житловий фонд”,— відмі�

тив пан Новицький

Новини

Олександр ПОПОВ: “Нехтувати 
інтересами 140�ка тисяч киян 
задля задоволення політичних 
амбіцій було б аморальним”
Проведення сесії Київради, я е забезпечило ви-

плат м ніципальних надбаво 140- а тисячам и-
ян,— це перемо а иян, отрі вийшли під стіни сто-
личної адміністрації відстоювати свої права. Про це в
ефірі теле анал “Київ” розповів олова КМДА Оле -
сандр Попов.
“98 мільйонів ривень дають нам можливість фі-

нанс вати м ніципальні надбав и в розмірі 20 % від
о лад впродовж трьох місяців. Для то о, щоб це від-
б лось, потрібно б ло просто про олос вати. Сесія,
що мала відб тися 11 липня, б ла зірвана деп тата-
ми Верховної Ради, а в рез льтаті постраждали и-
яни. А том 19 серпня під б дівлю Київради прийшли
профспіл и мало не всіх бюджетних та ом нальних
ор анізацій міста, люди прийшли відстоювати свої
права. І те, що сесія справді відб лася,— це перемо-
а иян”,— на олосив очільни КМДА.
Він подя вав місь им профспіл ам за їхню прин-

ципов позицію боротьбі за соціальні права меш-
анців, а політичні сили за ли ав до онстр тивної
роботи на бла о Києва.
“Нехт вати інтересами иян задля задоволення

політичних амбіцій — це аморально. 140 тисяч иян
отрим ють м ніципальні надбав и. Людям потрібні ці
роші. Наше оловне завдання — забезпечити жит-
тєдіяльність міста, збере ти соціальні арантії, і т т
позиція всіх політичних сил повинна б ти одностай-
ною. Інтереси иян мають б ти на першом місті”,—
на олосив Оле сандр Попов

Прокуратура виявила незаконні
дебаркадери
Про рат рою міста Києва виявлено неза онно

розміщені дебар адери. Про це повідомив началь-
ни відділ правління правозахисної діяльності,
протидії ор пції та злочинності сфері транспорт
про рат ри столиці Дмитро Чібісов. За йо о сло-
вами, перевір ою із зал ченням онтролюючих ор-
анів встановлено, що посадові особи двох приват-
них підприємств в пор шення вимо земельно о та
водно о за онодавства розмістили несамохідні
плавзасоби (дебар адери) на території Оболон-
сь ої та Дніпровсь ої набережних для здійснення
осподарсь ої діяльності. У зв’яз з виявленими
пор шеннями Державною інспе цією з безпе и на
морсь ом та річ овом транспорті б ло с ладено
а ти про заборон е спл атації в азаних плавзасо-
бів, за рез льтатами роз ляд я их один із дебар а-
дерів вже відшвартовано. Я повідомили “Хрещати-
” в прес-сл жбі про рат ри міста Києва, діях

посадових осіб в азаних підприємств та ож вба-
чаються озна и римінально о правопор шення,
передбачено о ч. 2 ст. 197-1 КК У раїни — Само-
вільне захоплення земельної ділян и в охоронній
зоні. За рез льтатами перевір и столичною про -
рат рою відомості про цей фа т внесено до ЄРДР
та розпочато дос дове розслід вання

В Дарниці наводять лад 
на зупинках
З метою реалізації ре іонах завдань і дор чень

Президента У раїни щодо вирішення а т альних
проблем ре іонів та розвит транспортної інфра-
стр т ри, врахов ючи численні звернення меш ан-
ців район на “Гаряч телефонн лінію” щодо по ра-
щення транспортно о обсл ов вання жителів райо-
н на мин лом тижні за часті олови Дарниць ої
райдержадміністрації Сер ія Віт овсь о о, ерівни ів
ом нально о підприємства “Київпастранс”, відділ
державтоінспе ції Дарниць о о район та відповід-
них ом нальних сл жб, б ло проведено інспе т -
вання ход робіт з облашт вання автоб сної з пин и
на в л. Рев ць о о, що за шляхопроводом станції
метро “Хар івсь а”. Та , наразі ом нальні сл жби
район облашт вали територію відповідно до сані-
тарних норм, в рили територію першим шаром ас-
фальт та встановили зна “Автоб сна з пин а”

Святошинці зберуться за круглим
столом
Відповідно до завдань та ініціатив Президента

У раїни Ві тора Ян овича, 22 серпня 2013 ро о
10.00 в залі засідань Святошинсь ої районної в міс-
ті Києві державної адміністрації відб деться засі-
дання р ло о стол на тем : “Напрям и забезпе-
чення продовольчої та енер етичної незалежності
Святошинсь о о район міста Києва”.
Під час заход об оворюватиметься низ а важли-

вих питань, я і стос ються життєдіяльності Свято-
шинсь о о район . Зо рема часни и зібрання об-
оворюватим ть та і теми:
1. Продовольчі ярмар и.
2. “Карт а Киянина” — можливість п вати товар

за зниженими цінами.
3. Підтрим а пенсіонерів та ветеранів район .
4. Створення (повернення) сільсь о осподарсь их

рин ів Святошинсь ом районі.
5. Співпраця з підприємствами Святошинсь о о

район міста Києва, виробни ами продовольчої
р пи

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Кампанія “Обери собі лі аря самостійно”
проводиться в столиці вже вдр е. Упер-
ше медпрацівни а первинної лан и — те-
рапевта, педіатра чи сімейно о лі аря —
ияни свідомо обирали торі . Тоді мож-
ливістю отримати “власно о” лі аря с о-
ристалося майже 40 % населення.

Найбільш відповідально до цієї справи тоді постави�

лися мешканці Дарницького та Дніпровського районів.

У Департаменті охорони здоров’я цей факт пов’язують

із тим, що саме ці два райони були обрані пілотними у

впровадженні медичної реформи.

“У 2011 році в столиці розпочалося реформування

медичної галузі. Першочергово до реформ долучилися

саме Дарницький та Дніпровський райони. За минулий

рік там значно поліпшилося обслуговування на первин�

ній ланці надання медичної допомоги,— зауважив ди�

ректор Департаменту охорони здоров’я Віталій Мохо�

рєв.— Можливість обрати власного сімейного лікаря,

терапевта чи педіатра — також один із пріоритетів ре�

форми. Адже світова практика свідчить, що близько 80

% всіх звернень пацієнтів вирішуються на рівні лікарів

первинної ланки. А відтак високий рівень довіри до лі�

каря можна розглядати як запоруку здоров’я киян”.

Також у Департаменті охорони здоров’я стверджують,

що із впровадженням механізму вибору лікаря збільши�

лася кількість звернень у поліклініки та амбулаторії.

Пацієнти починають активніше звертатися до обраного

ними сімейного лікаря, тож підвищується рівень вияв�

лених на початковій стадії захворювань та знижується

рівень занедбаних станів (онкологічних, туберкульозу

тощо). Завдяки поліпшенню профілактичної роботи

знижуються показники госпіталізації хворих у стаціо�

нар та кількість виїздів бригад швидкої медичної допо�

моги до хронічних хворих.

Тож протягом вересня кожен киянин за бажанням

зможе самостійно обрати собі лікаря. Гарантом права

кожного обирати лікаря є Наказ МОЗ України від

04.11.2011 року. У ньому докладно виписані права щодо

вільного вибору та зміни лікаря, який надає первинну

меддопомогу. Самостійно обирати власного лікаря лю�

дина може вже з 14�ти років. Для цього треба звернутися

до реєстратури медзакладу поряд з місцем проживання та

заповнити реєстраційну форму. Це можна зробити з 1 до

30 вересня. Пацієнт може обрати лікаря, який працює не

за місцем проживання, але в такому випадку лікар не ма�

тиме змоги оперативно реагувати на виклики додому.

Щоб було легше обрати свого лікаря, адміністрація

медичного закладу зобов’язана забезпечити вільний до�

ступ до такої інформації про лікарів: ім’я та по батькові;

спеціальність; кількість прикріплених пацієнтів; стаж

роботи; кваліфікаційна категорія; почесні звання; адре�

са, за якою приймає лікар.

Якщо обраний лікар не відповідає вимогам, у процесі

звернень та лікування пацієнт незадоволений його

ставленням чи кваліфікацією, можна змінити лікаря на

іншого. Таке право законодавством надається раз на рік

у період з 1 до 30 вересня.

За детальнішою інформацією та роз’ясненнями можна

звернутися у найближчу поліклініку, центр первинної ме�

дико�санітарної допомоги чи амбулаторію сімейної меди�

цини. Також додаткову інформацію можна знайти на сай�

ті Департаменту охорони здоров’я (www.health.kiev.ua) в

розділі “Обери собі лікаря самостійно”
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Під час о ляд ход ре онстр ції тепломережі на в л. Анрі Барбюса олова КМДА Оле сандр Попов заявив, що та ої масштабної під отов и до опалювально о сезон в Києві вже не
б ло іль а десятиліть

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Під отовчі роботи до ново о опалювально о сезон столиці
У раїни тривають повним ходом. Вперше за останні де іль а
десятиліть місті відб вається пере лад а вели о о іломет-
раж тепломереж, серед них — і ма істральних тр бопроводів.
Посадовці запевняють: до середини вересня столиця б де о-
това з стрічати холодн пор ро .
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Хрещатик 21 серпня 2013 року

Новини

До Дня Незалежності в столиці оновлять парки
До Дня Незалежності столиці план ється ввести в е спл атацію

низ об’є тів після апітально о ремонт , а саме: пар “Дис ” Голо-
сіївсь ом районі; с вер “Стародарниць ий-2” на в л. Алма-Атинсь ій
Дарниць ом районі; с вер на в л. Бережансь ій, 10-22 Поділь-

сь ом районі; с вер на в л. Фр нзе, 99; с вер № 1 на Контра товій
площі (влашт вання поливо-зрош вальної системи) Подільсь ом
районі; с вер на в лиці Семаш а та в лиці Краснова Святошинсь о-
м районі. Крім то о, заплановано завершити ре онстр цію пар ової
зони на в л. Анни Ахматової Дарниць ом та здати перш чер пар-

“Кіото” й “Молодіжний” Деснянсь ом районі. Про це під час за-
сідання розширеної апаратної наради КМДА розповів дире тор Де-
партамент місь о о бла о строю та збереження природно о середо-
вища Сер ій Садовой. Він додав, що наразі заверш ється створення
близь о 30-ти віт ових омпозицій, при рочених до свята, ви он ю-
ться роботи з під отов и до чер ової вистав и вітів на Співочом по-
лі, я а цьо о раз матиме за альн темати “Ми діти твої, У раїно!”

У Києві з’являться нові тролейбуси
Мин ло о тижня тролейб сном депо № 1 презент вали нов пар-

тію р хомо о с лад , плено о за ошти ЄБРР. Нові машини не тіль и
більш омфортні та пристосовані для людей з особливими потребами,
а й на 25—30 % споживають менше еле троенер ії. До слова, зап с
більшої іль ості еле тротранспорт дозволить стримати зростання цін
на проїзд ромадсь ом транспорті. Про це в прямом ефірі анал
“Київ” розповів олова КМДА Оле сандр Попов. “По-перше, я хоч на-
адати, що ми д же серйозні ро и зробили в мин лом році, от -
ючись до Євро. Але, за важте, ми продовж ємо політи незалежно від
то о, є нас Євро чи ні, том що це а т альна тема, без мовно, ияни
засл ов ють на те, аби їздити в нормальном с часном транспорті.
Приємно, що цей транспорт — раїнсь о о виробництва, в он ретно-
м випад мова йде про орпорацію “Бо дан”, і том ми та співпра-
цю надалі б демо продовж вати. Ви ористання еле тротранспорт
має найнижч цін , це означає, що ми, маючи йо о більше, можемо
стримати зростання цін на проїзд ромадсь ом транспорті. Більше
то о, ми навіть почали під отов до виробництва сво о власно о еле -
троавтоб са, я ий б де вироблений нас, причом з нашим раїн-
сь им дви ном”,— розповів він. За словами Оле сандра Попова, реа-
ліз ючи ініціативи Президента У раїни Ві тора Ян овича, столиця
с ттєво оновить пар ромадсь о о транспорт . Та , протя ом 7—8 мі-
сяців столиця отримає ще близь о 80-ти нових тролейб сів

Цифра дня

6 953 200 
гривень — на таку суму в середньому було реалізовано послуг
населенню одним підприємством сфери послуг в столиці за
січень—травень 2013 року 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Правоохоронці перевіряють будівництво 
на Позняках
Про рат ра Дарниць о о район столиці зобов’язала ор ани міс-

цевої влади та онтролерів провести перевір земельно о та місто-
б дівно о за онодавства при проведенні б дівельних робіт на перети-
ні в лиці Здолб нівсь ої та проспе т Гри орен а Києві. Я повідо-
мили “Хрещати ” прес-сл жбі про рат ри Дарниць о о район ,
відповідні дор чення направлені до Дарниць ої райдержадміністрації
та столичної інспе ції Держархб д онтролю. Зо рема спеціалістів зо-
бов’язано надати інформацію щодо за онності проведення б дівель-
них робіт та вжиті заходи реа вання

В аеропорту “Київ” запрацює новий термінал
Ви он ючи ініціативи Президента У раїни, олова Солом’янсь ої

райдержадміністрації Ма сим Л ць ий мин ло о тижня перевірив стан
б дівельних робіт зі зведення тимчасово о термінал D міжнародно-
м аеропорт “Київ” (Ж ляни). У терміналі D розмістять 12 стійо ре-
єстрації, острів видачі ба аж , 5 виходів на посад , бізнес-зал, аси,
2 ресторани. Та ож новом терміналі передбачені всі зр чності для
людей з обмеженими можливостями. За алом територія займатиме
площ 3,2 тис. в. метрів. Термінал D запрацює вже жовтні цьо о ро-

і б де обсл ов вати вн трішні рейси. Йо о зведення допоможе
розвантажити пасажиропоті в аеропорт . У подальших планах аеро-
порт “Київ” — б дівництво повноцінно о термінал для вн трішніх
рейсів, розширення міжнародно о термінал А, б дівництво ан арно-
о омпле с і отелю

На Оболоні готуються до головного свята 
держави
У дні свят вання Дня Державно о прапора У раїни та Дня Незалеж-

ності У раїни в Оболонсь ом районі відб деться чимало ці авих захо-
дів. Зо рема 23 серпня о 10.00 на площі імені М. Зав ородньо о
пройде церемонія рочисто о підняття Державно о прапора У раїни, а
о 16.00 — вистав а-вернісаж творчих робіт вихованців підліт ових л -
бів, чнів ш іл естетично о виховання, за альноосвітніх та позаш ільних
навчальних за ладів с вері біля Оболонсь ої РДА. З 19 по 25 серпня
(Оболонсь а райдержадміністрація) майстер традиційно о народно о
мистецтва, член Національної Спіл и х дожни ів У раїни Й. Б. Оста-
шинсь ий презент є вистав своїх творчих робіт. 24 серпня з 10.00 до
22.00 на Оболонсь ій набережній провед ть К бо Київсь о о водно о
стадіон . Крім то о, заходи відб д ться в районних бібліоте ах, а саме:
19—25 серпня — ниж ова вистав а “Лиш народи, явлені Слові, до-
стойно жити мож ть на землі” в п блічній бібліотеці імені Панаса Мир-
но о; вірт альна вистав а “Люблять бать івщин не за те, що вона ве-
ли а, а за те, що своя” в центральній п блічній районній бібліотеці іме-
ні О. С. П ш іна; 22 серпня — літерат рний рано “У раїно моя алино-
ва, незалежності справа свята” в бібліотеці № 102 для дітей

Пожежа у рейсовому автобусі
У понеділо сл жб порят н повідомили про те, що на пр. Палла-

діна орить рейсовий автоб с “Елтон”. На щастя, пасажирів транс-
портном засобі в момент вини нення пожежі не б ло. Водій саме
розвертав автоб с на інцевій з пинці, оли сталося орот е зам нен-
ня еле тропроводів з послід ючим орінням. До приб ття сл жби по-
рят н водій разом з іншими чолові ами нама ався самостійно за а-
сити во онь за допомо ою во не асни а. На місце події приб ли свя-
тошинсь і рят вальни и. Пожеж б ло оперативно лі відовано. Во онь
пош одив 1 м еле тропроводів, та ож за опчено салон автоб са

День Незалежності 
по�київськи
У районах організують понад 120 видовищних заходів, 
а в центрі столиці влаштують зірковий концерт
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Київ от ється до олов-
но о свята держави. З на-
оди відзначення Дня
Державно о прапора та
22-ї річниці Незалежності
У раїни столиці відб -
деться ба ато різноманіт-
них заходів. Тож ияни і
ості міста змож ть обра-
ти, що ом ближче до
д ші: парад вишивано ,
вистав а Івана Марч а
чи вистав а вітів на Спі-
вочом полі, а може,
рандіозний онцерт зіро
раїнсь о о шо -бізнес

на майдані Незалежності.
Фахівці підрах вали, що
за алом районах відб -
деться понад 120 ль-
т рно-мистець их і спор-
тивних заходів.

У місті підготували широкомасш�

табну програму відзначення Дня Не�

залежності. Про розмаїття святку�

вань та підготовку до них розповіла

директор Департаменту суспільних

комунікацій Марина Хонда під час

розширеної апаратної наради

КМДА. Зокрема ще відучора (20

серпня) на території Національного

комплексу “Експоцентр України”

стартувала щорічна загальнодержав�

на виставка “Барвиста Україна”, на

якій досягнення міста представляти�

муть 22 кращих київських промис�

лових підприємства та установи. На�

ша експозиція представлена у цен�

тральному — 7�му павільйоні. Од�

нією з центральних подій у культур�

ному житті столиці стане відкриття

22 серпня виставки живопису Івана

Марчука “Нерозгадані тайни”. Захід

присвячено першій річниці відкрит�

тя Музейно�виставкового центру

“Музей історії міста Києва”.

23 серпня о 10.00 біля мерії відбу�

деться урочиста церемонія підняття

Державного прапора України. Та�

кож 32�м шістнадцятирічним ки�

янам, які досягли значних успіхів у

навчанні, спорті й мистецтві, вру�

чать паспорти.

Святковий день — 24 серпня —

розпочнеться з церемонії урочисто�

го покладання квітів керівництвом

держави і міста до пам’ятників Тара�

су Шевченку, Михайлові Грушев�

ському, а о 10.00 біля пам’ятника

Володимиру Великому відбудеться

молитва за Україну. На території Пе�

черського ландшафтного парку від�

криється щорічна виставка квітів,

яка цьогоріч буде присвячена світу

дитячих мрій і фантазій — зеленбу�

дівці відтворять у квітах улюблених

персонажів казок та мультиків.

Крім того, на Хрещатику розпоч�

неться Всеукраїнський фестиваль мо�

розива, на якому, як обіцяють органі�

затори, можна буде скуштувати понад

100 видів прохолодних ласощів.

До Дня Незалежності у Києві від�

буватиметься і чимало спортивних

заходів. Зокрема о 14.00 для глядачів

та спортсменів запланована насиче�

на шоу�програма у рамках фіналу

української Стрітбольної ліги 3х3.

Також відбудеться фінал Чемпіонату

України з баскетболу 3х3, який дру�

гий рік поспіль організовує ФБУ.

Видовищне спортивне дійство від�

буватиметься на 10�ти майданчиках

одночасно. У рамках Всеукраїн�

ських сімейних ігор на Хрещатику

пройдуть показові виступи гімнас�

тів, циркові номери, виступи фут�

больних фристайлерів. А кожен охо�

чий зможе взяти участь у III Київ�

ському спортивному фестивалі “Ве�

селі старти на роликах”.

Разом із спортивними заходами

на Хрещатику відбудеться інформа�

ційна акція з презентацією киянам

та гостям столиці кращих зразків

української літератури та сучасної

книжкової продукції. Причому ор�

ганізують не лише виставку нови�

нок вітчизняного книговидання, а й

автограф�сесії українських пись�

менників та поетичні читання.

Завершить святкування вечірній

концерт на майдані Незалежності за

участю Наталії Могилевської, Таїсії

Повалій, Олександра Пономарьова,

Злати Огнєвич, Вєрки Сердючки,

Міли Нітіч, Антоніни Матвієнко,

Потапа і Насті Каменських, Тіни

Кароль, Олега Скрипки та інших. А

кульмінацією дійства стане святко�

вий феєрверк о 22.00, який організу�

ють за кошти спонсорів.

“Цього року ми врахували ініці�

ативи різних громадських організа�

цій щодо святкування Дня Незалеж�

ності. Зрозуміло, що і феєрверк, і

концерт на Майдані коштують до�

рого, але ми не фінансуємо його з

бюджету. Ми давно прийняли для

себе рішення, що для таких заходів

ми звертаємося до спонсорів”,—

розповів голова КМДА Олександр

Попов

Березняківці проти 
будівництва супермаркету
Замість торговельного закладу мешканці району пропонують 
облаштувати на вулиці Серафимовича, 13 парк відпочинку
Вадим ПОНЬКА
спеціально для “Хрещатика”

Бло ада б дівництва с -
пермар ет зеленій зоні
в Дніпровсь ом районі по
в лиці Серафимовича, 13
триває же протя ом міся-
ця. За цей час а тивістам
та жителям район вже
вдалося дося ти певних
спіхів. Насамперед про-
рвати о орож , прибрати
небезпечний олючий дріт
та з пинити вир б де-
рев. Місцеві жителі звер-
н лися до столичної влади
та деп татів Київради з
проханням допомо и і
прийняття манно о рі-
шення стосовно цієї части-
ни землі. Усі одно олосно
бажають створення на цій
ділянці пар відпочин .

У минулу п’ятницю розібратися у

ситуації та поспілкуватися з протес�

тувальниками мав змогу перший за�

ступник голови КМДА Анатолій Го�

лубченко. Він особисто разом із го�

ловою Дніпровського району вислу�

хав чи не кожного, хто мав що сказа�

ти, та ознайомився з документами,

запропонованими керівниками ко�

мітету “За сквер на Серафимовича”.

Відповідаючи на численні запитан�

ня мешканців про те, яких заходів

міська влада вживатиме, аби допо�

могти запобігти цій забудові, поса�

довець повідомив, що вже мав мож�

ливість говорити на цю тему з проку�

рором Києва, тому незабаром очі�

кується остаточне його рішення що�

до законності забудови скверу. “Тут

будуть проведені громадські слухан�

ня, і кожен бажаючий зможе прийти

і висловити незгоду стосовно будів�

ництва,— зазначив Анатолій Кос�

тянтинович.— У свою чергу ми ство�

римо протокол з підписами і спря�

муємо його в прокуратуру, суд і,

врешті�решт, на сесію Київради.

Відміняємо рішення сесії про орен�

ду, даємо статус парку або скверу, ви�

конуємо оздоблювальні роботи, зні�

маємо паркан, запрошуємо людей і

разом з ними пройдемося і відпочи�

немо”. Також Анатолій Голубченко

повідомив про те, що доручив керів�

никам усіх райдержадміністрацій

столиці ретельно перевірити будів�

ництва об’єктів у районах, аби мати

упевненість в тому, що з часом там

не виникнуть подібні конфлікти.

Зі свого боку, голова Дніпровської

РДА Сергій Кравченко також висло�

вився за необхідність проведення

громадських слухань і підкреслив,

що у березняківців є всі шанси пере�

могти. Він підтвердив, що й надалі

районна влада буде уважно слідкува�

ти за розвитком ситуації на території

скверу, що на вулиці Серафимовича.

Активістка Ірина розповідає:

“Добре те, що ми озброєні підтрим�

кою. Боюсь, без втручання адмініс�

трації ми могли б дуже довго тут жи�

ти й ночувати, і ситуація не зміни�

лась би. Зараз нас помітили, і це вті�

шає”. Вона, як і всі інші, сподіваєть�

ся, що територія незабаром буде

остаточно повернена київській гро�

маді, виросте новий парк, і всі на�

решті зітхнуть з полегшенням. Зно�

сити намети та покидати свої місця

люди не збираються. Будуть чекати

до останнього, поки остаточно не

вирішиться питання на користь

мешканців. У свою чергу, вони скла�

дуть наметове містечко тільки після

того, як отримають документ�рі�

шення про заснування на цьому міс�

ці скверу

Незабаром будуть проведені громадські слухання, 
і кожен бажаючий зможе прийти і висловити незгоду

стосовно будівництва на вулиці Серафимовича, 13 

Бло ада б дівництва с пермар ет зеленій зоні в Дніпровсь ом районі по в лиці Серафимовича триває
вже протя ом місяця

На День Незалежності ожен охочий зможе взяти часть III Київсь ом
спортивном фестивалі "Веселі старти на роли ах"

Завершить святкування
вечірній концерт 

на майдані Незалежності
за участю зірок

української естради, 
а кульмінацією дійства

стане святковий феєрверк
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У кінотеатрі "Київ" покажуть 
"Незалежний погляд"
Містян ознайомлять з українським кінематографом 1940—70�х років
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 22 до 28 серпня шан -
вальни и старо о іно ма-
тим ть можливість пере-
лян ти стріч и понад
40-річної давності. Спеці-
альний прое т “Незалеж-
ний по ляд” до Дня Неза-
лежності У раїни представ-
ляють Нацiональний центр
Оле сандра Довжен а та
інотеатр “Київ”. У про ра-
мі — історичні, біо рафічні
стріч и, а та ож фільми,
зняті за творами відомих
раїнсь их письменни ів.

Відкриватиме проект 22 серпня

історико�патріотичний фільм Ігоря

Савченка “Богдан Хмельницький”,

який вийшов на екрани у березні

1941 року. У центрі оповіді — перші

етапи повстання Богдана Хмель�

ницького, в тому числі битва при

Жовтих Водах і взяття Корсуня у

1648 році. В основу фільму була по�

кладена однойменна драма Олек�

сандра Корнійчука 1938 року. А істо�

рико�біографічна стрічка Ігоря Сав�

ченка 1951 року “Тарас Шевченко”

(26 серпня) показує життя великого

українського поета і художника,

який блискуче закінчив Академію

мистецтв і ще в юності завоював

славу волелюбними віршами. Але

далі Кобзаря чекали важкі випробу�

вання. У 1952 році стрічка отримала

особливий почесний диплом за ре�

жисуру та премію за акторську робо�

ту (виконавець головної ролі Сергій

Бондарчук) на VII Міжнародному

кінофестивалі в Карлових Варах.

Іншу сторінку української істо�

рії — мужню боротьбу карпатських

горців�русинів, очолюваних Заха�

ром Беркутом, головою племені

мисливців, воїнів та хліборобів про�

ти татаро�монгольської навали на

Київську Русь у XIII столітті — ви�

світлює картина “Захар Беркут”

Леоніда Осики (24 серпня), знята за

однойменною повістю Івана Фран�

ка. У 1971 році на Всесоюзному кі�

нофестивалі вона отримала премію

“За затвердження на екрані тради�

цій народного героїчного епосу”.

Раніше — у 1968 році — цей же ре�

жисер зняв стрічку “Камінний

хрест” (23 серпня) за мотивами но�

вел Василя Стефаника “Камінний

хрест” та “Злодій”. Йдеться в ній

про галицького селянина Івана Ді�

духа, який після марних спроб ви�

братися із злиднів збирається з ро�

диною шукати щастя у Канаду. На�

передодні від’їзду в хату до нього

пробирається злодій: Дідух пробачає

грабіжника, але сусіди вбивають йо�

го. Ранком у пам’ять про себе Іван

встановлює на пагорбі давно припа�

сений камінний хрест.

Кілька стрічок присвячені долям

простих українців. У своїй третій ре�

жисерській роботі 1971 року “Білий

птах з чорною ознакою” (25 серпня)

Юрій Іллєнко досліджує трагедію

бідної української родини Дзвона�

рів, яка живе у Карпатах неподалік

румунського кордону у важкі часи

війни та терору (1937�1947). У центрі

оповіді — брати, що потрапили у вир

боротьби: Петро приєднується до

Червоної армії, Орест — до УПА, а

Богдан лишається вдома.

Про байдужість та жорстокість

поглинутих міщанством мешканців

маленької залізничної станції, що

загубилася у глухому степу, розпові�

дає стрічка 1967 року Артура Вой�

тецького “З нудьги” (27 серпня). Са�

мотня кухарка Арина покохала об�

хідника залізничних колій Гомозова.

Але це несподіване щастя закінчує�

ться для жінки трагедією, бо місцеві

жителі, у яких від нудьги та лінощів

притупилися всі людські почуття,

починають насміхатися з неї. Коли

до них приєднується і Гомозов, Ари�

на у відчаї накладає на себе руки.

Останній фільм програми — “Хліб і

сіль” 1971 року Григорія Кохана та

Миколи Макаренка (28 серпня). Він

знятий за мотивами однойменного

роману Михайла Стельмаха. Стрічка

переносить глядача у 1905 рік в При�

карпаття. Тяжко живуть там селяни�

бідняки. Багато хто від’їжджає до

Сибіру в пошуках кращої долі, інші

планують боротися за свої права на

землю

“Незалежний по ляд”
Коли: 22-28 серпня о 19.30
Де: інотеатр “Київ”, в л. Вели-
а Василь івсь а ( олишня Черво-
ноармійсь а), 19
Вартість вит а: 30 рн

На вели ом е рані демонстр ватим ть артини, присвячені історичним подіям, видатним особистостям та простим
раїнсь им родинам

Про порядок денний пленарного засідання XII сесії 
Київради VI скликання 19.08.2013

Рішення Київської міської ради № 1/9589 від 19 серпня 2013 року
Враховуючи подання постійних комісій Київради, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Диво�птахи принесуть у столицю казку
Величезні яскраві скульптури супроводжуватимуть парад вишиванок
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

24 серпня в Києві відб деться
вже традиційне дійство — Все-
раїнсь ий “Парад вишивано -

2013”. Цьо о ро свят ова хода
пройде від “Мистець о о арсе-
нал ” до Майдан Незалежності.
Участь арнавалі візьме близь-
о 5 тисяч людей, а 20 міст та
ре іонів У раїни презент ють
власні традиції та льт рні на-
дбання. З’їхалися до столиці і
дивовижні диво-птахи, я і розпи-
с валися майстрами в різних -
точ ах раїни.

Українські міста та області вдруге готували

свої сувеніри для фестивалю “Парад вишива�

нок”. Торік вони розмальовували гігантські

писанки, а цього року — велетенських диво�

птахів, які стануть символами фестивалю.

“За давніми традиціями найбільше іграшок

та цукерок робилося саме у вигляді пташок,—

зазначив “Хрещатику” засновник фестивалю

“Парад вишиванок” Ігор Добруцький.— У

нашій символіці птах є найближчим до неба,

посередником між людиною та Богом”.

Розмальовані “півники” вже прибули до

Києва і оселилися у “гнізді”, на території

“Мистецького арсеналу”. Звідси 24 серпня і

почнеться п’ятий Парад вишиванок. Зграя

гігантських “Диво�птахів” зі скловолокна

(розмірами 3,5х4 метри, вагою 80 кілограмів)

разом із делегаціями, музиками, танцями ди�

вуватимуть присутніх своїм колоритом та

енергетикою. У кожної пташки свій харак�

тер, залежно від регіону України, який вона

представляє. Різноманітні візерунки, букети

квітів, козак Мамай, сільське подвір’я з ба�

бусею, яка дивиться у віконечко хати,—

майстри мали змогу проявити усю свою фан�

тазію, щоб вразити киян та членів журі. Най�

менша учасниця, яка зробила ескіз до диво�

птаха,— 9�річна дівчинка з Дрогобича.

Парад вишиванок стартує 24 серпня о

13.00 з “Мистецького арсеналу”. До свята

музейний комплекс підготував свої пода�

рунки відвідувачам — виступи музичних ко�

лективів, екскурсії та вартість квитка для

двох людей за ціною одного. Працюватиме

виставка цього дня до півночі.

Далі учасники параду вирушать вулицями

столиці до Майдану Незалежності. Диво�

птахів везтимуть на квадроциклах. “Цього�

річ міська влада вперше дозволила перекри�

ти рух від Арсеналу до Майдану Незалежно�

сті, надала сцену для концерту”,— розповів

Ігор Добруцький. Презентації міст відбу�

дуться на площі Слави — кожне місто чи

область матиме п’ять хвилин, щоб здивувати

творчою програмою, піснями, танцями. “В

нашому житті часто не вистачає казки, а це

дійство справді подарує її кожному,— запев�

няє режисер параду Орест Бортко.— Дуже

хочу, щоб до цього свята приєдналося яко�

мога більше дітей”.

Призовий фонд у 200 тисяч гривень буде

розділений між містами�переможцями в но�

мінаціях “Найбільша делегація”, “Краща

Диво�птаха”, “Найяскравіша презентація

рідного міста”. Визначатимуть переможців

члени журі та художньої ради, зокрема Оль�

га Сумська, Олег Скрипка, Ніна Матвієнко,

Юрій Рибчинський та Анжеліка Рудницька.

Кульмінація дійства відбудеться на сцені

на Майдані Незалежності. Тут пройде кон�

курс вишиванок серед чоловіків, жінок та ді�

тей, концерт акапельного співу учасників

параду на звання “Золотого голосу” та

флеш�моб “Вишиванка dance”. Далі на учас�

ників параду, приблизно о 15.30, чекатиме

нагородження цінними подарунками у номі�

націях. Гран�прі фестивалю — вишуканий

кубок із золота, срібла і платини, прикраше�

ний 32�ма діамантами і покритий вісьмома

різнокольоровими емалями — дістанеться

місту, що найяскравіше презентує себе під

час параду. Після свята пташки до 1 вересня

“перелетять” на Софійську площу, а потім

відправляться до міста�переможця, який

зможе експонувати колекцію цілий рік.

На Парад вишиванок вже зареєструвалося

близько 5�ти тисяч людей. Організатори за�

прошують приєднатися до свята усіх охо�

чих

З рая велетенсь их диво-птахів з різних ре іонів раїни див ватиме лядачів своїм олоритом та
енер ети ою
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Внести до порядку денного пленарного засідання XII сесії Київради
VI скликання 19.08.2013 такі питання:

1. Про внесення змін до додатка до рішення Київради від 08 люто�
го 2013 року № 2/9059 “Про Програму економічного і соціального роз�
витку м. Києва на 2013 рік”.

2. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лю�
того 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”.

3. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 20 черв�
ня 2002 року № 28/28 “Про утворення виконавчого органу Київської

міської ради та затвердження його структури і загальної чисельності”.
4. Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 трав�

ня 2013 року № 338/9395 “Про утворення Центрів надання адміністра�
тивних послуг у місті Києві”.

5. Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про внесення змін до додатку до рішення Київради 
від 08 лютого 2013 року № 2/9059 

“Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва  на 2013 рік”
Рішення Київської міської ради № 2/9590 від 19 серпня 2013 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини вісімнадця

тої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14 липня 2011 року
№ 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додатку до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 2/9059 “Про Програму економічного і соціального
розвитку м. Києва на 2013 рік”, виклавши його в редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 
від 08 лютого 2013 року № 3/9060 

“Про бюджет міста Києва на 2013 рік”
Рішення Київської міської ради № 3/9591 від 19 серпня 2013 року

Відповідно до статей 23, 78, 108 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської місь

кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 17 червня 2013 року № 980 “Про схвалення проекту рішення Київської
міської ради “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на
2013 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року
№ 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” такі зміни:

1.1. У підпункті 1.4 пункту 1 слова “Державній податковій службі у 
м. Києві” замінити словами “Головному управлінню Міндоходів у м. Ки�
єві та Міжрегіональному головному управлінню — Центральному офісу з
обслуговування великих платників”.

1.2. У пункті 2 цифри “15 110 011,4”, “5 440 801,44” замінити цифра�
ми “15 108 945,62”, “5 441 867,22” відповідно.

1.3. У пункті 3 цифри “984 770,0” замінити цифрами “985 835,78”.
1.4. У підпункті 3.1 пункту 3 цифри “828 770,0” замінити цифрами

“829 835,78”.
1.5. У пункті 4 цифри “1444 688,16” замінити цифрами “1445 753,94”.
1.6. У підпункті 4.2 пункту 4 цифри “828 770,0” замінити цифрами

“829 835,78”.
1.7. У пункті 12 цифри “6 769 529,78” замінити цифрами

“6 769 134,78”.
1.8. Пункт 17 доповнити підпунктами 17.11, 17.12 такого змісту:
“17.11. Фінансування заходів щодо реалізації контролю за витрачан�

ням фінансових ресурсів, у тому числі в процесі будівництва, рекон�
струкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту
(ремонту), що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, суб�
венцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ,
організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва,

здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Києва Де�
партаменту фінансів.

17.12. На виконання статті 6 Закону України “Про Державний бюджет
України на 2013 рік” від 06.12.2012 № 5515�VІ надати дозвіл у 2013 ро�
ці головним розпорядникам бюджетних коштів залучати кошти для за�
безпечення виконання зобов’язань, що виникають при здійсненні ними
капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень
у порядку, передбаченому чинним законодавством.".

1.9. Пункт 21 викласти у такій редакції:
“21. Установити, що:
21.1. 50 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого

індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва (крім бюджетних установ і організацій, комуналь�
них некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я, які належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва, кому�
нальних підприємств, які здійснюють утримання об’єктів житлового
фонду міста Києва) зараховуються до загального фонду бюджету міста
Києва.

21.2. 25 відсотків суми надходжень від оренди нерухомого та іншого
індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної
громади міста Києва від комунальних підприємств, які здійснюють утри�
мання об’єктів житлового фонду міста, зараховуються до загального
фонду бюджету міста Києва.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 21 серпня 2013 року

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 

від 20 червня 2002 року № 28/28 
“Про утворення виконавчого органу Київської міської ради 

та затвердження його структури і загальної чисельності”
Рішення Київської міської ради № 4/9592 від 19 серпня 2013 року

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до пункту 3 рішення Київської міської ради від 20 червня 2002 року № 28/28 “Про утворення виконавчого органу Київської міської ради та
затвердження його структури і загальної чисельності” такі зміни:

— цифри “1818” замінити цифрами “1855”.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22 травня 2013 року № 338/9395 

“Про утворення Центрів надання адміністративних послуг 
у місті Києві”

Рішення Київської міської ради № 5/9593 від 19 серпня 2013 року
Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України “Про адміністративні послуги”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів

України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконав>
чої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України

Рішення Київської міської ради № 6/9594 від 19 серпня 2013 року
Відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про вибори де>

путатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, Закону України “Про
столицю України — місто>герой Київ”, в інтересах територіальної громади міста та з метою забезпечення місцевого самовряду>
вання Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення Київської міської ради до Верховної Ради України згідно з додатками 1, 2, 3.
2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Разом з тим, відповідні законопроекти не прийняті Верховною Радою України, що перешкоджає виконанню соціальних програм у місті Києві.
З огляду на викладене та з метою захисту прав територіальної громади міста Київська міська рада повторно звертається до Верховної Ради

України з проханням невідкладно розглянути питання про встановлення меж міста Києва та законопроекти про внесення змін до Бюджетного ко-
дексу України (щодо зарахування до доходів бюджету податку на доходи фізичних осіб), реєстраційні номери 1090 від 13.12.2012, 1090-1 від
19.12.2012 та 1090-2 від 25.12.2012. 

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток 2
до рішення Киїради

від 19.08.2013 року № 6/9594

Звернення 
Київської міськоі ради до Верховної Ради України

щодо участі народних депутатів України 
у роботі органу місцевого самоврядування

Депутати Київської міської ради висловлюють глибоку стурбованість спробами порушення прав органу місцевого самоврядування та втручан-
ня у його роботу з боку народних депутатів України та помічників-консультантів народного депутата України від опозиційних фракцій у Верхов-
ній Раді України.

Стаття 8 Закону України “Про статус народного депутата” закріплює поняття депутатської етики: ... у своїй діяльності народний депутат пови-
нен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів, служ-
бових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України,
державу.

Неприпустимим є використання народним депутатом свого депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і сво-
бодам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави.

Крім того, статтею 24 цього закону закріплено обов’язки народного депутата, одним з яких є додержання норм депутатської етики.
Відповідно до частини сьомої статті 17 вказаного закону народний депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу у роботі сесій

рад та засіданнях їх органів.
Проте законодавством України не встановлена залежність, або підпорядкованість місцевої ради Верховній Раді України.
Народні депутати не мають повноважень давати вказівки, або в інший спосіб спонукати депутатів місцевих рад до виконання наданих їм пов-

новажень.
Стаття 20 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” передбачає, що державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб

місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування
наданих їм власних повноважень.

Закон України “Про Регламент Верховної Ради України” не поширює свою дію на діяльність місцевих рад.
Відповідно до пункту 5 статті 2.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної

Ради України від 13.10.1995 № 379/95-ВР, помічник-консультант народного депутата України має право бути присутнім на засіданнях місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Ці повноваження не дають йому права на виступ та на участь у голосуванні, на здійснення будь-яких інших конструктивних дій під час пленар-
ного засідання.

Порядок проведення сесій Київради, а відтак і участь у них народних депутатів та їх помічників-консультантів, встановлений Регламентом Ки-
ївради.

Вимоги щодо дотримання народними депутатами України порядку кореспондуються зі статтею 33 Регламенту Київради, згідно з якою присут-
ні та запрошені на пленарних засіданнях Київради не повинні вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий на засіданні Київради має право попереджати промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів.
Поряд з цим, відповідно до статті 35 Регламенту Київради головуючий на пленарному засіданні Київради зобов’язаний дотримуватись вимог

цього Регламенту і забезпечувати його дотримання всіма учасниками пленарного засідання, забезпечувати дотримання прав депутатів на пле-
нарному засіданні, забезпечувати порядок у сесійній залі.

Отже, законні вимоги головуючого на пленарному засіданні щодо дотримання порядку у сесійній залі стосуються народних депутатів України
і повинні ними виконуватися.

З метою забезпечення порядку у сесійній залі та сприяння депутатам Київради у здійсненні їхніх повноважень розпорядженням Київського
міського голови від 02.04.2012 № 37 визначено, що народні депутати України розміщуються на додатково створених місцях перед президією за-
ли пленарних засідань, а у разі наявності вільних місць на запрошення головуючого на пленарному засіданні — у президії зали пленарних засі-
дань Київради (абзац 2 пункту 7).

Присутність помічника-консультанта народного депутата України у кулуарах перед залою пленарних засідань сесії Київради, що врегульована
Регламентом Київської міської ради, затвердженим рішенням Київради від 14.07.2011 № 383/5770 (із змінами та доповненнями), в повній мірі
забезпечує виконання ним повноважень (прав та обов’язків) та не суперечить Постанові Верховної Ради України від 13.10.1995 № 379/95-ВР.

Однак, в порушення згаданих норм законодавства народні депутати та їх помічники-консультанти, які у протиправний спосіб проникають до
зали пленарних засідань, під час пленарних засідань Київради вчиняють дії, що мають ознаки хуліганства, а саме:

— перевищують надані їм повноваження щодо участі у роботі місцевих рад (фактично участі у роботі ради не беруть: не обговорюють питан-
ня, не вносять пропозицій тощо) та втручаються у діяльність депутатів місцевої ради;

— ігнорують вимоги Регламенту Київради;
— блокують трибуну у залі пленарних засідань;
— викрикують у залі пленарних засідань, коментуючи виступи та дії депутатів місцевої ради;
— втручаються у процес голосування депутатом місцевої ради, відбираючи (висмикуючи із системи “РАДА”) картку для голосування;
— на неодноразові зауваження головуючого не реагують;
— шляхом втручання у роботу депутатів переривають роботу місцевої ради, що призводить до оголошення спочатку короткої перерви та в по-

дальшому до перенесення пленарного засідання.
Враховуючи таку зневажливу поведінку окремих народних депутатів та їх помічників-консультантів під час участі у роботі органу місцевого са-

моврядування, з метою недопущення перешкоджання діяльності депутатів місцевих рад Київська міська рада звертається з пропозицією дати
оцінку діям народних депутатів України та їх помічників-консультантів під час участі у роботі пленарних засідань сесії Київської міської ради, що
відбулися протягом 2012–2013 років, та внести зміни до законів та інших нормативно-правових актів, які б встановлювали повноваження народ-
ного депутата України, помічника-консультанта народного депутата України та порядок їх участі у роботі сесій сільських, селищних, міських,
районних у містах (в містах з районним поділом), районних і обласних рад та засіданнях їх органів.

Депутати Київської міської ради сподіваються на ваше розуміння та підтримку.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток 3
до рішення Киїради

від 19.08.2013 року № 6/9594

Звернення
Київської міської ради 

до Верховної Ради України 
щодо невідкладного розгляду питання 

призначення виборів Київської міської ради 
та визначення строку їх проведення

Відповідно до положень статті 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому
законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

На сьогодні у місті Києві діє Київська міська рада — повноважний орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду
міста Києва та забезпечує безперервне функціонування життєдіяльності міста (принцип безперервності влади), а повноваження Київського місь-
кого голови відповідно до статей 42 та 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконує заступник міського голови — секре-
тар Київради.

Київська міська рада VI скликання та її депутати набули свої повноваження 03 червня 2008 року (перша сесія) за результатами голосування і
підсумками позачергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 травня 2008 року.

Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України (частина сьома статті 45 Зако-
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

Статтею 141 Конституції України передбачено, що строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої об-
рані на чергових виборах, становить п’ять років.

Конституцією України та законами не встановлено порядок або процедуру припинення повноважень міської ради.
Проте частиною другою статті 83 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільсь-

ких, селищних, міських голів” передбачено, що місцева рада, обрана на позачергових виборах, здійснює свої повноваження до обрання нового
складу ради на наступних чергових місцевих виборах у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

Згідно з частиною другою статті 4 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та частиною першою статті 49 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Україні” повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради, з моменту офі-
ційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією, і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради но-
вого скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої
його обрано.

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів” рішення про проведення чергових виборів депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільсь-
ких, селищних рад, сільських, селищних, міських голів приймається Верховною Радою України.

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів” позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України у разі дострокового припинення пов-
новажень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, а також в інших випад-
ках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Рішенням Конституційного Суду України від 29.05.2013 року у справі № 1-11/2013 за конституційним поданням 48 народних депутатів Укра-
їни надано офіційне тлумачення положень Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів” та встановлено, що усі чергові вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, се-
лищних, міських, районних, обласних рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових або позачергових виборах, відбуваються
одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня
2010 року. Цією датою є 25 жовтня 2015 року.

Незважаючи на очевидність законодавчого врегулювання питань щодо легітимності Київської міської ради та щодо призначення виборів Ки-
ївської міської ради, ці питання занадто політизуються деякими політичними силами.

В інтересах територіальної громади міста Києва Київська міська рада звертається до Верховної Ради України з пропозицією розглянути пи-
тання призначення місцевих виборів у місті Києві та визначити строк їх проведення.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

21.3. 50 відсотків суми надходжень орендної плати від надання в орен-
ду майна (приміщень) лікувально-профілактичних закладів комунальної
власності міста Києва, включених до мережі установ, які отримують кош-
ти з місцевого бюджету, головним розпорядником яких визначено Депар-
тамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Ки-
ївської міської державної адміністрації), перераховуються на окремий ра-
хунок Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь-
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та спрямовуються на
утримання закладів та установ охорони здоров’я, придбання та технічне
обслуговування обладнання, ремонт майна бюджетних установ, у тому
числі на погашення кредиторської заборгованості з бюджетних зобов’-
язань за спеціальним та загальним фондами кошторису, за погодженням
з постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціаль-
но-економічного розвитку.”.

1.10. У додатку 10:
1.10.1. Пункт 2 доповнити новим підпунктом 2.7:
“2.7. Кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (ма-

лих архітектурних форм) в утриманні об’єктів благоустрою міста Києва.”.
1.10.2. Пункт 3 доповнити новим підпунктом 3.5:
“3.5. На фінансування заходів з благоустрою міста Києва.”.
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3, 3.1, 6, 7, 8, 9 до рішення

Київради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на
2013 рік”.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі-
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися в секретаріаті
Київради

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 22 травня 2013
року № 338/9395 “Про утворення Центрів надання адміністративних по-
слуг у місті Києві”:

1.1. У тексті рішення слова “Центр надання адміністративних послуг апа-
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)” у всіх відмінках замінити словами “Управління (Центр) надан-
ня адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ра-
ди (Київської міської державної адміністрації)” у відповідних відмінках.

1.2. Пункт 2 рішення викласти у новій редакції: 
“2. Утворити:
2.1. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Голосіїв-

ської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.2. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Дарниць-

кої районної в місті Києві державної адміністрації.
2.3. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Деснян-

ської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.4. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Дніпров-

ської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.5. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Оболон-

ської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.6. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Печер-

ської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.7. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Поділь-

ської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.8. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Свято-

шинської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.9. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Соло-

м’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
2.10. Відділ (Центр) надання адміністративних послуг апарату Шевчен-

ківської районної в місті Києві державної адміністрації”.
1.3. У тексті рішення слова “Центри надання адміністративних послуг”

у всіх відмінках замінити словами “відділи (Центри) надання адміністра-
тивних послуг апарату” у відповідних відмінках.

1.4. У підпунктах 5.2 та 5.3 пункту 5 рішення слова “Центр надання ад-
міністративних послуг відповідної районної в місті Києві державної адмі-
ністрації” у всіх відмінках замінити словами “відділ (Центр) надання адмі-
ністративних послуг апарату відповідної районної в місті Києві державної
адміністрації” у відповідних відмінках.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі-
сію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадсько-
го харчування та послуг.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток 1 
до рішення Киїради

від 19.08.2013 року № 6/9594

Звернення Київської міської ради 
до Верховної Ради України щодо вирішення питань забезпечення 

життєдіяльності міста
Статтею 75 Конституції України визначено, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.
Відповідно до положень статті 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встанов-

леному законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.
Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
Так, відповідно до частини другої статті 2 Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” межі міста Києва встановлюються Вер-

ховною Радою України за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами, з урахуванням історичних, соціально-економіч-
них та інших особливостей території відповідно до законодавства.

Проте Коцюбинська та Гостомельська селищні ради Київської області вийшли за межі повноважень, незаконно привласнили територію уні-
кального Біличанського лісу, який належить місту, та фактично розпорядилися майном територіальної громади міста Києва.

З метою забезпечення цілісності території міста Києва та збереження екологічного “бар’єра” всього Київського регіону Київською міською ра-
дою були прийняті рішення від 26.04.2012 № 489/7826 “Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, Голови Верхов-
ної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо розширення меж міста Києва шляхом приєднання селища Коцюбинське Київської області”
та від 01.11.2012 № 243/8527 “Про звернення депутатів Київської міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України та Гене-
рального прокурора України щодо недопущення порушення територіальної цілісності м. Києва”.

На сьогодні питання затвердження меж міста Києва є вкрай важливим та сприятиме зупиненню незаконної забудови та звуження земель лі-
сового фонду столиці.

Крім того, відповідно до рішення від 28.02.2013 № 62/9119 “Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміни меж міста Ки-
єва” Київська міська рада звернулася до Верховної Ради України з клопотанням про встановлення зовнішніх меж міста Києва і затвердження те-
риторії міста Києва.

Станом на сьогодні Верховною Радою України, до компетенції якої належить забезпечення розвитку місцевого самоврядування в України та,
зокрема, столиці України — місті-герої Києві, не прийнято жодного рішення щодо встановлення меж міста Києва.

Таке зволікання створює напругу у територіальній громаді міста Києва, перешкоджає розвитку ефективних стосунків із сусідніми населеними
пунктами Київської області та Київською обласною державною адміністрацією.

Статтею 25 Закону України “Про столицю України — місто-герой Київ” передбачено, що органи місцевого самоврядування та органи виконавчої
влади міста Києва і Київської області будують свої взаємовідносини на договірних, компенсаційних та інших, визначених законодавством, засадах.

Неприйняття Верховною Радою України рішення щодо встановлення меж міста Києва стримує розвиток міста в цілому.
Крім того, Верховна Рада України зволікає у розгляді й інших рішень Київської міської ради у сфері забезпечення належного функціонування

територіальної громади міста Києва.
Рішенням Київської міської ради від 21.02.2013 № 22/9079 направлено до Верховної Ради України звернення Київської міської ради щодо не-

відкладного розгляду законопроектів про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо зарахування до доходів бюджету міста Києва по-
датку на доходи фізичних осіб), реєстраційні номери 1090 від 13.12.2012, 1090-1 від 19.12.2012 та 1090-2 від 25.12.2012.

Законопроектами, про які йдеться у зверненні, передбачено внести зміни до Бюджетного кодексу України, зокрема, зі статті 29 вилучити пункт
51 та відповідно повністю скасувати вилучення податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва, до
доходів загального фонду Державного бюджету України. Таким чином, до доходів місцевого бюджету міста Києва пропонується зараховувати 100
% податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва.

Прийняття запропонованих законодавчих актів викликане необхідністю збільшення доходу бюджету міста Києва за рахунок податку на доходи
фізичних осіб для оплати послуг, які надаються територіальною громадою міста Києва, та потребою у збалансуванні дохідної та видаткової час-
тин бюджету.
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Про перекладання, прокладання 
зовнішніх інженерних мереж на просп. Корольова,

вул. Симиренка та вул. Булгакова, 
реконструкцію чотирьох камер

на каналізаційному колекторі Д 1500 мм
на просп. 40>річчя Жовтня 
та заміну існуючих мереж

зовнішнього освітлення на вул. Булгакова
Розпорядження № 974 від 17 червня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою своєчасного введення в експлуатацію
житлового будинку на вул. Булгакова, 1З у Святошинському районі, будівництво якого здійснюється за програмою доступного жит>
ла, забезпечення мешканців зазначеного житлового будинку комунальними послугами належної якості, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Комунальному підприємству з утримання та експлуатації житло-
вого фонду спеціального призначення “Спецжитлофонд” (далі — КП
“Спецжитлофонд”) виступити замовником перекладання, прокладання
зовнішніх інженерних мереж на просп. Корольова, вул. Симиренка та
вул. Булгакова, реконструкції чотирьох камер на каналізаційному ко-
лекторі Д 1500 мм на просп. 40-річчя Жовтня та заміни існуючих ме-
реж зовнішнього освітлення на вул. Булгакова за кошти спеціального
фонду міського бюджету, а саме:

1.1. Перекладання водопровідної мережі Д 300 мм від будівлі бой-
лерної на просп. Корольова, 12-Ж до житлового будинку на вул. Сими-
ренка, 5-В та перекладання вводів Д 300 мм на зазначену бойлерну;

1.2. Перекладання мережі дощової каналізації Д 600 мм на Д 800
мм на вул. Булгакова;

1.3. Перекладання мережі теплопостачання Д 125 мм на Д 250 мм
від ТК 264/1-4 до ВТ-1;

1.4. Реконструкції чотирьох камер з виконанням антикорозійного
захисту їх конструкцій із застосуванням полімерних матеріалів на ка-
налізаційному колекторі Д 1500 мм на просп. 40-річчя Жовтня;

1.5. Прокладання кабельної лінії 10 кВ від ТП 4659 до ТП 4637;
1.6. Перекладання кабельної лінії 10 кВ від ТП 4522 до ТП 4659;
1.7. Перекладання двох кабельних ліній 10 кВ від ТП 4636 до ТП

4637 із заміною обладнання на ТП 4637.
1.8. Заміни існуючих мереж зовнішнього освітлення в межах будів-

ництва на вул. Булгакова.
2. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконав-

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі-
ністрації) разом з КП “Спецжитлофонд” надати у встановленому по-
рядку до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ін-
вестиційні пропозиції щодо внесення змін до Програми економічного і
соціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки стосовно
перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж на просп. Ко-

рольова, вул. Симиренка та вул. Булгакова, реконструкції чотирьох ка-
мер на каналізаційному колекторі Д 1500 мм на просп. 40-річчя Жовт-
ня та заміни існуючих мереж зовнішнього освітлення на вул. Булгако-
ва за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету.

3. КП “Спецжитлофонд”:
3.1. Визначити на конкурсних засадах у встановленому порядку ге-

неральні проектну та будівельну організації на виконання робіт, зазна-
чених у пункті 1 цього розпорядження.

3.2. Забезпечити розроблення та затвердження в установленому
порядку проектно-кошторисної документації на виконання робіт, за-
значених у пункті 1 цього розпорядження.

3.3. Здійснити фінансування перекладання, прокладання зовнішніх
інженерних мереж на просп. Корольова, вул. Симиренка та вул. Булга-
кова, реконструкції чотирьох камер на каналізаційному колекторі 
Д 1500 мм на просп. 40-річчя Жовтня та заміни існуючих мереж зов-
нішнього освітлення на вул. Булгакова за рахунок коштів спеціального
фонду міського бюджету.

3.4. Після завершення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря-
дження, організувати прийняття в експлуатацію зовнішніх інженерних
мереж на просп. Корольова, вул. Симиренка та вул. Булгакова, кана-
лізаційного колектора Д 1500 мм на просп. 40-річчя Жовтня.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт, зазначених у пунк-
ті 1 цього розпорядження, та введення в експлуатацію зовнішніх інже-
нерних мереж на просп. Корольова, вул. Симиренка та вул. Булгакова,
каналізаційного колектора Д 1500 мм на просп. 40-річчя Жовтня це
майно зараховується до комунальної власності територіальної грома-
ди міста Києва з подальшою передачею у володіння та користування
(господарське відання) відповідним експлуатуючим організаціям.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за-
ступника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 19 серпня 2013 р. за № 41/1033

Про доповнення 
до Тарифів на ритуальні послуги, 

які включено до необхідного мінімального переліку 
окремих видів ритуальних послуг, що надає ритуальна служба 

спеціалізоване комунальне підприємство 
“Спеціалізований комбінат підприємств 

комунально>побутового обслуговування” 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1246 від 24 липня 2013 року
Відповідно до частини 1 статті 10 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, підпункту 2 пункту “а” частини 1 статті

28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з урахуванням Необхідного мінімального переліку окремих видів ри>
туальних послуг, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово>комунального господарства від 19 лис>
топада 2003 року № 193 “Про затвердження нормативно>правових актів щодо реалізації Закону України “Про поховання та похо>
ронну справу”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1111/9710, з метою запровадження еко>
номічно обґрунтованих тарифів на ритуальні послуги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Доповнити Тарифи на ритуальні послуги, які включено до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, що надає ритуаль-
на служба спеціалізоване комунальне підприємство “Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування” виконавчого ор-
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), встановлені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) від 24 квітня 2012 року № 665, зареєстровані у Головному управлінні юстиції у місті Києві 18 травня 2012 року за
№ 32/949, новими позиціями 39-42 такого змісту:

“

" 
2. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — керівникові апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо-

в’язків.

Голова О. Попов

39 Організація
відправлення урни з
прахом померлого за
межі України

1 послуга 237,81 В присутності представника митниці та
замовника прибути в крематорій і разом з
представником крематорію перейти в
крематорний цех, де бути присутнім при
просушці, пропуску праху через крематор
для виключення наявності сторонніх речей;
Помістити прах в урну; Закрити кришку
урни(поставити на клей); Опечатати кришку і
дно урни сургучем; Оформити довідку для
митниці

40 Організація
відправлення труни з
тілом померлого за межі
України

1 послуга 405,88 В присутності представника митниці виїхати
до моргу, одержати від лікаря, виконуючого
розтин, довідку про відсутність сторонніх
речей у тілі померлого; Оглянути одяг, труну,
ящик/контейнер; Бути присутнім при
одягненні померлого, перекладанні його в
труну, закритті кришки цинкової вкладки,
виконанні паяльних робіт та накритті
верхньої кришки труни; На передній та
задній частині кришки труни вирізати на
тканині місце під сургучеву печатку; Через
задній та передній замки кріплення кришки
труни протягти шнур 1,5 м, зав'язати його на
замках, покласти на підготовлені місця для
опечатування; Підготувати сургуч, вилити на
шнур і поставити печатку; Дати дозвіл на
вкладення опечатаної труни в ящик/
контейнер

41 Запаювання
оцинкованої труни
(кришка до основи)
довжиною 1,5 м

1 послуга 105,42 Запаяти труну з вкладкою з оцинкованої сталі
вздовж всього периметру. Покласти труну в
ящик/контейнер

42 Запаювання
оцинкованої труни
(кришка до основи)
довжиною понад 1,5 м

1 послуга 139,18 Ті ж

Про реконструкцію котельні 
на вул. Багговутівській, 36>А

Розпорядження № 973 від 17 червня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону
України “Про регулювання містобудівної діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466 “Деякі пи>
тання виконання підготовчих і будівельних робіт”, з метою своєчасного виконання робіт з реконструкції та введення в експлуата>
цію котельні на вул. Багговутівській, 36>А, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити замовником розробки проектно-кошторисної документа-
ції та виконання робіт з реконструкції котельні на вул. Багговутівській, 
36-А комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва та
реконструкції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”).

2. КП “Київбудреконструкція”:
2.1. Визначити проектну організацію з розробки проектно-кошторис-

ної документації на виконання робіт по реконструкції котельні на вул. Баг-
говутівській, 36-А у встановленому законодавством порядку.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження у встановленому порядку
проектно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції
котельні на вул. Багговутівській, 36-А.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 визначити підрядну
організацію на виконання робіт з реконструкції котельні на вул. Баггову-
тівській, 36-А у встановленому порядку.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по-
рядку виконання будівельних робіт.

2.5. Забезпечити виконання робіт з реконструкції, комплектацію необ-
хідним обладнанням та введення в експлуатацію котельні на вул. Баггову-
тівській, 36-А у встановленому порядку.

2.6. При укладанні замовником договору підряду на здійснення робіт з
реконструкції котельні на вул. Багговутівській, 36-А передбачити умови
щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити
гарантійні строки експлуатації котельні.

3. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестицій-
ні пропозиції щодо включення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря-
дження, до програм економічного і соціального розвитку міста Києва на
2013 рік та наступні роки.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комунальної власності
територіальної громади міста Києва з подальшою передачею у володіння
та користування ПАТ “КИЇВЕНЕРГО”.

5. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра-
ції) забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого май-
на та зарахування до комунальної власності територіальної громади міс-
та Києва реконструйованого об’єкта після завершення робіт, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

Про капітальний ремонт дорожнього одягу 
Кільцевої дороги

Розпорядження № 982 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”, з метою впо>
рядкування та покращення дорожнього руху, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно-кошторисної документації та викона-
ти роботи з капітального ремонту дорожнього одягу Кільцевої дороги на
ділянці від просп. Академіка Палладіна до повороту на м. Вишневе (до
межі балансової території).

2. Замовником робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, ви-
значити комунальну корпорацію “Київавтодор”.

3. Комунальній корпорації “Київавтодор” у встановленому порядку:
3.1. Визначити на конкурсних торгах генеральні проектну та будівель-

ну організації для проектування та виконання робіт, зазначених в пункті 1
даного розпорядження.

3.2. Забезпечити розробку проектно-кошторисної документації, про-
ведення її експертизи та затвердження.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви-
конання будівельних робіт.

3.4. Роботи виконувати відповідно до Правил благоустрою міста Ки-
єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008
року № 1051/1051.

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як голов-

ному розпоряднику коштів бюджету здійснити фінансування робіт, зазна-
чених у пункті 1 цього розпорядження, в межах бюджетних призначень,
затверджених в бюджеті м. Києва на капітальний ремонт об’єктів вулич-
но-шляхової мережі на 2013 та наступні роки.

5. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор-
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених в пункті
1 цього розпорядження.

6. Під час укладання замовником договору підряду на виконання буді-
вельних робіт обов’язково передбачити умови щодо надання підрядни-
ком гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки екс-
плуатації об’єкта.

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

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

Голова О. Попов

Про затвердження міського плану заходів 
з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми

“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини” на період до 2016 року

Розпорядження № 989 від 18 червня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 22 Закону України “Про місцеві держав>

ні адміністрації” та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 163>р “Про затвердження
плану заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини” на період до 2016 року" з метою створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей, в
межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити міський план заходів з виконання у 2013 році Загально-
державної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини” на період до 2016 року (далі — міський план за-
ходів), що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та районним в місті Києві дер-
жавним адміністраціям — виконавцям міського плану заходів:

2.1. Забезпечити виконання міського плану заходів.
2.2. До 31 січня 2014 року інформувати голову Київської міської дер-

жавної адміністрації про результати виконання міського плану заходів.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ-
ника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

З додатком до розпорядження КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про відзначення у місті Києві 
Дня Державного Прапора України 

та 22>ї річниці незалежності України
Розпорядження № 1370 від 9 липня 2013 року

Відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року № 987/2004 “Про День Державного Прапора України” та Ука>
зу Президента України від 08 квітня 2013 року № 198/2013 “Про відзначення 22>ї річниці незалежності України”, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 року № 478>р “Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 22>ї річ>
ниці незалежності України”, враховуючи історичне значення Державного Прапора України як державного символу та проголо>
шення 24 серпня 1991 року незалежності України, з метою зміцнення громадянської злагоди, утвердження у громадян почуття на>
ціональної свідомості і патріотизму, у межах функцій органу місцевого самоврядування,

1. Затвердити:
1.1. Програму заходів, присвячених Дню Державного Прапора України

та 22- й річниці незалежності України, що додається.
1.2. Робочий план з підготовки та відзначення у м. Києві Дня Держав-

ного Прапора України та 22-ї річниці незалежності України, що додається.
2. Координацію питань, пов’язаних із проведенням у м. Києві заходів,

присвячених Дню Державного Прапора України та 22-й річниці незалеж-
ності України, покласти на Департамент суспільних комунікацій виконав-
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс-

трації) та управління організаційної роботи апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо-
го заступника, заступників голови Київської міської державної адміністра-
ції згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови
А. Голубченко

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу міської ради 

(Київської державної адміністрації) 
від 09.08.2013 № 1370

Програма заходів,
присвячених Дню Державного Прапора України

та 22>й річниці незалежності України

20�23 серпня
Щорічна загальнодержавна виставкова акція “Барвиста Україна” на території Національного комплексу “Експоцентр України”

19�22 серпня
День інформування населення, трудових колективів підприємств, установ та організацій міста, присвячений Дню Державного Прапора 

та 22-й річниці незалежності України
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 21 серпня 2013 року

21 серпня
Урочиста церемонія вручення нагород працівникам підприємств, установ і організацій м. Києва з нагоди 22-ї річниці незалежності України

(вул. Хрещатик,36, Колонна зала)
23 серпня

Церемонія підняття Главою держави Державного Прапора України у м. Києві
Церемонії підняття Державного Прапора України біля приміщення Київської міської ради та в районах м. Києва
Урочисте вручення паспортів громадянина України шістнадцятирічним юнакам і дівчатам столиці, які досягли значних успіхів у навчанні, спор-

ті, мистецтві, під час урочистої церемонії підняття Державного Прапора України біля приміщення Київської міської ради, а також у районах міс-
та.

Захід “Символи Батьківщини руками дитини” (в програмі проведення спільно з дитячою громадською організацією “Дитяча скаутська органі-
зація “Плай” майстер-класів, ігор, організація фотовиставки) (напроти сходів будівлі Київської міської ради на вул. Хрещатик)

24 серпня
Церемонія покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському і Володимиру Великому (9.00)
Покладання квітів до пам’ятників видатним діячам українського державотворення у районах м. Києва
Молебень за Україну та український народ в храмах м. Києва (10.00)
Акція з пропаганди здорового способу життя “Відповідальність починається з мене” (вул. Хрещатик, 10.00-20.00)
Шостий Всеукраїнський чемпіонат з баскетболу 3x3 “Українська стрітбольна ліга” (вул. Хрещатик, 10.00-20.00)
Фінал змагань з баскетболу 3x3 Федерації баскетболу України (вул. Хрещатик, 09.00-20.00)
Карнавальне дійство Всеукраїнський “Парад вишиванок 2013” (Печерський ландшафтний парк — Майдан Незалежності (12.30-15.00) — Со-

фійська площа (експозиція з 17.00 24 серпня 2013 року до 21.00 31 серпня 2013 року)
Всеукраїнський фестиваль морозива (вул. Хрещатик, 10.00-19.00)
Фестиваль спортивного сімейного свята, присвячений Дню Незалежності України “Тато, мама, я — спортивна сім’я” (вул. Хрещатик, 12.00-

14.00)
Київський спортивний фестиваль “Веселі старти на роликах” (вул. Хрещатик, 10.00-14.00)
Проведення історико-патріотичної музичної програми “Минають роки, минають століття, а ти, Україно, одвічно живеш” в національному істо-

рико-архітектурному музеї “Київська фортеця” (вул. Госпітальна, 24-А)
Проведення культурно-мистецької акції “Це ми, Господи” (Національний музей українського народного декоративного мистецтва)
Презентаційна акція Київського міського автомотоклубу (вул. Хрещатик, 09.00-21.00)
Інформаційна акція з представлення киянам та гостям столиці кращих зразків української літератури та сучасної книжкової продукції (вул. Хре-

щатик від вул. Богдана Хмельницького до Бессарабської площі, 10.00-20.00)
Міжнародні змагання з триатлону — Kiev Triathlon Cup (заплив в районі Гаванського мосту; перегони на велосипедах: Поштова площа — просп.

Героїв Сталінграда та у зворотному напрямі; забіг: від Поштової площі до Контрактової площі, 17.00-18.30)
Кубок Київського водного стадіону на Оболонській набережній в Оболонському районі (10.00-22.00)
Святкові концертні програми в районних закладах культури за участю колективів художньої самодіяльності
Святкові концертні програми, конкурси, та інші тематичні культурно-розважальні заходи в парках культури та відпочинку, присвячені Дню Дер-

жавного Прапора та 22-й річниці незалежності України
Святкова концертна програма на Майдані Незалежності (17.00-22.00)
Святковий феєрверк (Майдан Незалежності, 22.00)

24�25 серпня
Організація ярмарку народних майстрів з проведенням майстер-класів з народного мистецтва (Національний центр народної культури “Музей

Івана Гончара”)
24�26 серпня

Святковий майстер-клас від ресторанного комплексу “Двір Голосіївський” (вул. Хрещатик)
24 серпня — 15 вересня

Щорічна міська виставка квітів (Печерський ландшафтний парк)
27 липня — 31 серпня

Персональна виставка Олександра Дмитренка “Мій рідний край” (Музей гетьманства)
22 серпня — 29 вересня

Виставка Івана Марчука “Голос моєї душі” (Музейно-виставковий центр Музею історії м. Києва)
Серпень

Проведення міського конкурсу творчих робіт родин м. Києва на тему “Україна — держава моя” (Київський міський центр сім’ї “Родинний дім”)
Конкурси дитячого малюнка, поробок тощо у районних закладах культури, а також виставок художніх робіт, присвячених Дню Державного Пра-

пора України та 22-й річниці незалежності України
Тематичний показ кінофільмів про історію становлення української держави (за окремим репертуарним списком) (кінотеатри м. Києва)
Виставка архівних документів стосовно Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року (Державний архів м. Києва)
Тематичні полиці, книжкові та ілюстративні виставки, тематичні години та бесіди, наукові читання з історії становлення незалежності України,

життя і діяльності історичних діячів, які зробили внесок у її розвиток (заклади освіти і культури)
Проведення спортивних свят, спартакіад, турнірів та змагань з різних видів спорту, присвячених Дню Державного Прапора України та 22- й

річниці незалежності України, у районах міста
серпень�вересень

Виставка живопису Георгія Бабійчука (Музей гетьманства)
Виставка портретів Б. Плаксія “Творці незалежності” (Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе)
Круглі столи: “Державний Прапор — святиня нашого народу”, “Наш труд і талант, Україно, для тебе”, “Живи, Україно! Живи для краси, для си-

ли, для правди, для волі!”, “Я громадянин України”, “Що для тебе незалежність?” тощо
вересень

Проведення Всеукраїнського фестивалю молоді (Національний авіаційний університет)
Просвітницькі заходи в навчальних закладах міста: книжкові тематичні виставки, огляди літератури, читацькі конференції, зустрічі за круглим

столом, наукові читання з історії становлення незалежності України, життя і діяльності історичних діячів, які зробили внесок у її розвиток.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу міської ради 

(Київської державної адміністрації) 
від 09.08.2013 № 1370

Робочий план 
з підготовки та відзначення у м. Києві 

Дня Державного Прапора України 
та 22>ї річниці незалежності України

№
п/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за виконання

Заходи з благоустрою та святкового тематичного оформлення м.Києва

1. Забезпечення святкового оформлення
центральної частини та районів
м.Києва в місцях проведення
офіційних заходів з нагоди
відзначення Дня Державного Прапора
України та 22/ї річниці незалежності
України

до 23 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації,
комунальна корпорація "Київавтодор", комунальне
підприємство "Київпастранс", комунальне підприємство
"Київміськсвітло", комунальне підприємство "Київреклама",
приватне акціонерне товариство "Київміськоформлення"

2. Встановлення Державного Прапора
України на будівлях, електро/ і
світлових опорах м.Києва

до 23 серпня Районні в місті Києві державні адміністрації, комунальна
корпорація "Київавтодор", комунальне підприємство
"Київпастранс"

3. Забезпечення благоустрою місць
проведення урочистих заходів, а
також об'єктів культурної спадщини,
пам'ятників та місць поховання осіб,
які загинули у боротьбі за
незалежність України, воїнів,
полеглих за її свободу

серпень Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент
житлово/комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент   міського   благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Управління охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

4. Забезпечення виконання
реставраційних робіт  пам'ятників
Святому Рівноапостольному Князю
Володимиру та Святій Княгин і Ользі,
Святому Апостолу Андрію
Первозванному та просвітителям
Кирилу і Мефодію, пам'ятника
Магдебурзького права та на фасадах
дзвіниці Михайлівського Золоверхого
монастиря

серпень Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

5. Забезпечення контролю за
дотриманням правил благоустрою у
зв'язку із встановленням сценічного
обладнання для проведення
культурно/мистецьких заходів,
присвячених відзначенню Дня
Державного Прапора України та 22/ї
річниці незалежності України

до 23 серпня Департамент міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

6. Включення святкової ілюмінації в
центральній частині міста та
координація питань, пов'язаних із
святковою ілюмінацією в районах
міста

23/24 серпня комунальне підприємство "Київміськсвітло"

7. Розміщення соціальної реклами у м.
Києві, святкових вітань з нагоди Дня
Державного Прапора України та 22/ї
річниці незалежності України

протягом
серпня

Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство "Київреклама"

Підготовка та проведення загальнодержавних урочистих заходів

8. Участь в організації церемонії підняття
Президентом України Державного
Прапора України

23 серпня Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), управління організаційної роботи апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Печерська районна в місті Києві
державна адміністрація

9. Надання сприяння в організації
урочистостей в м. Києві за участю
представників органів державної
влади, місцевого самоврядування
депутатського та дипломатичного
корпусу, громадських, релігійних та
міжнародних організацій тощо

24 серпня Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу   Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
управління організаційної роботи апарату
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
районні в місті Києві державні адміністрації

10. Організація  церемонії урочистого
покладання квітів до пам'ятників
Тарасу Шевченку, Михайлу
Грушевському та Володимиру
Великому керівниками держави та
міста

24 серпня Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
управління організаційної роботи апарату
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
Департамент культури   виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

11. Сприяння у проведенні щорічної
загальнодержавної виставкової акції
"Барвиста Україна" на території
Національного комплексу "Експоцентр
України"

20/23 серпня Департамент промисловості та  розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Підготовка та проведення загальноміських святкових заходів

12. Проведення Дня інформування
населення, трудових колективів
підприємств, установ та організацій
міста присвяченого Дню Державного
Прапора та 22/й річниці незалежності
України

19/22 серпня Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації

13. Проведення урочистого вручення
нагород працівникам підприємств,
установ і організацій м. Києва з нагоди
22/ї річниці незалежності України
(вул. Хрещатик,36, Колонна зала)

21 серпня Управління кадрової  роботи і нагород апарату
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

14. Організація урочистих церемоній
підняття  Державного  Прапора
України біля приміщення Київської
міської ради та в районах міста

23 серпня Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської   міської державної адміністрації),
управління організаційної роботи апарату
виконавчого органу   Київської міської ради
(Київської   міської державної адміністрації),
Департамент культури  виконавчого органу
Київської міської ради (Київської  міської
державної адміністрації), Департамент освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації); районні в місті Києві
державні адміністрації 

15. Організація церемонії вручення
паспортів громадянина України
шістнадцятирічним юнакам  і дівчатам
столиці, які досягли значних успіхів у
навчанні, спорті, мистецтві, під час
урочистої церемонії  підняття
Державного Прапора України біля
приміщення Київської  міської ради,
а також у районах міста

23 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

16. Проведення заходу "Символи
Батьківщини руками дитини" (в
програмі майстер/класи,  проведення
ігор, організація фотовиставки)
(напроти сходів будівлі Київської
міської ради на вул. Хрещатик)

23 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
дитяча громадська організація "Дитяча скаутська
організація "Плай"

17. Організація щорічної  міської
виставки квітів на території
Печерського ландшафтного парку

24 серпня /15 вересня Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
комунальне підприємство "Київзеленбуд"

18. Організація святкової концертної
програми  на Майдані Незалежності
за участю популярних естрадних
виконавців, переможців, лауреатів та
дипломантів популярних конкурсів і
фестивалів

24 серпня Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

19. Сприяння проведенню молебнів за
Україну  та український  народ
релігійними організаціями міста Києва

24 серпня Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

20. Проведення акції з пропаганди
здорового способу        життя
"Відповідальність починається з мене"
(вул. Хрещатик)

24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
Київська міська організація Всеукраїнського
молодіжного об'єднання підтримки вітчизняного
виробника "Альтернатива"

21. Проведення карнавального дійства
Всеукраїнський "Парад вишиванок
2013" (Печерський ландшафтний парк
/Майдан Незалежності/Софійська
площа) 

24/31 серпня громадське об'єднання "Столичні ініціативи"

22. Проведення Всеукраїнського
фестивалю морозива (вул. Хрещатик) 

24 серпня Департамент промисловості та розвитку
підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Асоціація українських виробників
морозива "Морозиво і заморожені продукти"

23. Проведення міського конкурсу
творчих робіт родин м. Києва на тему
"Україна /держава моя"

серпень Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"

24. Підготовка та проведення тематичних
теле/ і радіопередач

серпень Телерадіокомпанія "Київ", Київська державна
регіональна телерадіокомпанія "Радіостанція
"Голос Києва", Державний архів м. Києва

25. Організація виставки архівних
документів, присвяченої 22/й   річниці
незалежності України

серпень Державний архів м. Києва

26. Організація проведення безкоштовних
екскурсій   визначними   місцями
Києва, відвідування  музеїв, виставок,
театралізованих   вистав   для   дітей,
які перебувають під
опікою/піклуванням, прийомних
дітей   та   дітей/вихованців дитячих
будинків сімейного типу, дітей з
багатодітних сімей тощо

серпень Служба у справах дітей виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

27. Проведення засідань за круглим
столом на теми: "Державний Прапор /
святиня нашого народу",  "Наш труд і
талант, Україно, для тебе", "Живи,
Україно! Живи для краси, для сили,
для правди, для волі!", "Я громадянин
України", "Що для тебе незалежність?"
тощо

серпень/вересень районні в місті Києві державні адміністрації

28. Проведення Всеукраїнського
фестивалю молоді (Національний
авіаційний університет)

вересень Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
Київський молодіжний центр праці

29. Проведення в навчальних закладах
міста тематичних просвітницьких
заходів, зокрема книжкових
тематичних виставок, оглядів
літератури, читацьких конференцій,
зустрічей за круглим столом, наукових
читань з історії становлення
незалежності України

вересень Департамент освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
районні в місті Києві державні адміністрації

Підготовка та проведення культурно/мистецьких заходів

30. Проведення  історико/патріотичної
музичної програми "Минають роки,
минають століття, а ти, Україно,
одвічно живеш" в національному
історико/архітектурному музеї
"Київська фортеця" (вул. Госпітальна,
24/А)

24 серпня Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

31. Проведення культурно/мистецької
акції "Це ми, Господи" в
Національному музеї українського
народного декоративного мистецтва

24 серпня Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

32. Організація святкових концертних
програм у районних закладах
культури за участю колективів
художньої самодіяльності

24 серпня районні в місті Києві державні адміністрації

33. Проведення святкових концертних
програм, конкурсів, та інших
тематичних культурно/розважальних
заходів у парках культури та
відпочинку, присвячених Дню
Державного Прапора та 22/й річниці
незалежності України

24 серпня Департамент культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 21 серпня 2013 року

Департамент містоб д вання та архіте т ри
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
Головний спеціаліст відділ аналіз адастрової інформації та розвит

ГІС сл жби містоб дівно о адастр .
Основні обов'яз и:
Забезпечення онтролю стан адастрової інформації.
Головний спеціаліст відділ з питань ре лами та тимчасових спор д

(МАФ) правління ландшафтної архіте т ри, омпле сно о бла о строю.
Основні обов'яз и:
Участь розробці і по одженні прое тів та схем розміщення

тимчасових спор д та ре ламних носіїв.
Головний спеціаліст відділ моніторин та розвит інженерно-

транспортної інфрастр т ри міста правління інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста.
Основні обов'яз и:
Уза альнення та систематизація сіх арто рафічних матеріалів для

вирішення містоб дівних та земельних питань.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;

- стаж роботи за фахом на державній сл жбі на посаді провідно о
спеціаліста не менше 1 ро або за альний стаж роботи за фахом в
інших сферах е ономі и не менше 3 ро ів;

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.
Провідний спеціаліст відділ з питань ре лами та тимчасових спор д

(МАФ) правління ландшафтної архіте т ри, омпле сно о бла о строю.
Основні обов'яз и:
Участь розробці і по одженні прое тів та схем розміщення

тимчасових спор д та ре ламних носіїв.
Основні валіфі аційні вимо и:

- вища освіта відповідно о професійно о спрям вання за освітньо-
валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на
державній сл жбі на посадах спеціаліста І та II ате орії не менше 1
ро , або стаж роботи за фахом в інших сферах е ономі и не менше
2 ро ів.

- вільне орист вання ПК;
- вільне володіння державною мовою.
Конта тний телефон 278-61-27
До менти на часть он рсі подаються до се тор з адрових

питань Департамент містоб д вання та архіте т ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті за адресою: 01001,
м. Київ, в л. Хрещати , 32 аб. 208.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер орес рси,
матеріали, тощо, Фірма "Т.М.М." — ТОВ повідомляє, що тарифи на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з
Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, надано до
Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність
та стро и надання цих посл відповідають вимо ам розпорядження BO KMP
(КМДА) від 09.03.2011 № 307. Детальна інформація розміщена на інформаційних
стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес м. Київ, 04116, в л. Тимофєєвої
Галі, 3 до 03.09.2013 ро .

№
з/п Адреса б дин Тариф, рн/м2 в місяць

1. в л. Володимирсь а, 47 5,4859

2. в л. Володимирсь а, 49-А 5,3265

3. в л. Воровсь о о, 36 4,8878

4. в л. Звіринець а, 59 5,5000

5. пр. Комарова, 26 5,4940

6. в л. Панельна, 5 4,3339

7. в л. Тимофєєвої Галі, 3 4,8739

8. в л. Чаадаєва, 2 5,5000

9. в л. Чаадаєва, 2-В 5,5000

10. в л. Ломоносова, 73-А 5,0435

11. в л. Ломоносова, 73-Г 5,5000

12. в л. Ломоносова, 73-В 4,3543

13. в л. Ломоносова, 75-А 5,1254

КП "Київсь ий інстит т земельних відносин" повідомляє орист вачів
діляно по в л. Холмо орсь ій, 2, 2-а, 4, Пролетарсь ій, 23-б, Голосіївсь ом
р-ні м. Києва, я і є с міжними орист вачами (власни ами) ділян и р.
Ри ичинсь о о О. Ю. по в л. Пролетарсь ій, 23-в, про те, що 29 серпня 2013р.
об 11-00 відб деться за ріплення меж земельної ділян и р. Ри ичинсь ом О.
Ю. та просить с міжних земле орист вачів (власни ів) б ти прис тніми по в л.
Пролетарсь ій, 23-в, зазначений час.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлові
приміщення першо о поверх , щодо я их надійшла заява, площею 43,2 в.м. за адресою: м. Київ, в л. Патріса Л м мби, 19 під розміщення
пер арні з розрах н ом орендної плати в розмірі 2500,67 рн. без 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, в л. С ворова, 15, Печерсь а районна
в м. Києві державна адміністрація. Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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АДРЕСА: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51�б, ТЕЛЕФОН: 234�27�35

ПЕРЕДПЛАТА 
НА ГАЗЕТУ «ХРЕЩАТИК»

ЗА ПІВЦІНИ

•••••••• 4••• •••

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

34. Організація ярмарку народних майстрів з проведенням
майстер�класів з народного мистецтва в Національному
центрі народної      культури "Музей Івана Гончара"

24�25 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

35. Організація персональної виставки Олександра Дмитренка
"Мій рідний край" в Музеї гетьманства

27 липня �31 серпня Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

36. Організація виставки Івана Марчука "Голос моєї душі" в
Музейно�виставковому  центрі  Музею історії м. Києва

22 серпня �29 вересня Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

37. Демонстрація у кінотеатрах столиці кінофільмів, присвячених
Дню Державного  Прапора України та 22�й річниці
незалежності України (за окремим репертуарним списком)

серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

38. Організація тематичних полиць, книжкових та  ілюстративних
виставок, проведення тематичних годин та бесід в
бібліотеках міста, закладах освіти і культури м. Києва

серпень Департамент культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районні в
місті Києві державні адміністрації

39. Проведення конкурсу малюнків і плакатів "Україно моя!" та
циклу тематичних заходів в Центрі соціально�психологічної
реабілітації дітей № 1

серпень Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Підготовка і проведення спортивних заходів

40. Проведення фестивалю спортивного сімейного свята,
присвячений Дню Незалежності України "Тато, мама, я �
спортивна сім'я" (Майдан Незалежності, вул. Хрещатик)

24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації

41. Організація Київського спортивного фестивалю "Веселі
старти на роликах" (вул. Хрещатик)

24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); Київська міська незалежна федерація
роликового спорту всіх видів

42. Проведення  презентацІйної акції Київського міського
автомотоклубу (вул. Хрещатик)

24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); Київський міський автомотоклуб

43. Фінал  змагань з баскетболу 3x3 (вул. Богдана
Хмельницького � вул. Прорізна)

24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); Федерація баскетболу України

44. Шостий Всеукраїнський чемпіонат з баскетболу 3x3
"Українська стрітбольна ліга" (вул. Богдана Хмельницького �
вул. Прорізна)

24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); Українська стрітбольна ліга 3x3

45. Проведення Міжнародних змагань з триатлону � Kiev
Triathlon Cup (заплив в районі Гаванського мосту; перегони
на велосипедах:  Поштова площа � просп. Героїв Сталінграда
та у зворотному напрямку, забіг: від Поштової площі до
Контрактової площі)

24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); Федерація триатлону України

46. Проведення Кубку Київського  водного стадіону на
Оболонській набережній в Оболонському районі

24 серпня Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації); комунальне підприємство "Київський водний
стадіон" Київської міської ради

47. Проведення у районах міста спортивних свят, спартакіад,
турнірів та змагань з різних видів спорту, присвячених Дню
Державного   Прапора України та 22�й річниці незалежності
України

серпень районні в місті Києві державні адміністрації

Інші організаційні заходи

48. Підготовка  проекту розпорядження виконавчого органу
Київської   міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Про надання одноразової адресної соціальної
матеріальної допомоги окремим категоріям населення м.
Києва з нагоди відзначення 22�ї річниці незалежності України
"

до 05 серпня Департамент соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради  (Київської міської державної
адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

49. Забезпечення охорони громадського порядку і  безпеки
дорожнього руху в місцях проведення святкових заходів, а
також забезпечення супроводу регіональних делегацій
учасників загальноміських заходів

23�24 серпня Головне управління МВС України у м.Києві

50. Забезпечення перекриття руху та внесення змін в роботу
міського транспорту на час проведення заходів в центральній
частині міста та районах

протягом серпня Департамент транспортної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), комунальне підприємство "Київпастранс",
Комунальна служба перевезень виконавчого органу
Київської міської ради  (Київської міської державної
адміністрації)

51. Забезпечення готовності сил і засобів оперативного
реагування на можливе виникнення надзвичайних ситуацій,
а також підготовка дозвільної документації для проведення
святкового феєрверку у столиці України � місті Києві

24 серпня Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

52. Забезпечення чергування машин швидкої допомоги у місцях
проведення загальнодержавних та загальноміських заходів

23�24 серпня Департамент охорони здоров'я та медичного забезпечення
виконавчого органу Київської   міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації

53. Встановлення додаткових урн, контейнерів,  туалетних кабін
у місцях проведення загальнодержавних  та загальноміських
заходів

23�24 серпня Департамент житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації

54. Забезпечення торговельного обслуговування   в місцях
проведення святкових заходів

протягом серпня Департамент промисловості та розвитку підприємництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

55. Забезпечення постійної готовності комунальної аварійно�
рятувальної служби "Київська служба порятунку" до
виконання невідкладних аварійно�відновлювальних та
спеціальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій

протягом серпня Департамент міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Комунальна аварійно�рятувальна служба "Київська служба
порятунку"

56. Забезпечення постійного контролю за своєчасним
вивезенням вмісту контейнерів та урн для сміття, належним
утриманням туалетів та встановлення біотуалетів у місцях
проведення загальноміських святкових заходів

протягом серпня Департамент житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації Печерська  та  Шевченківська  районні
в місті Києві державні адміністрації, комунальна корпорація
"Київавтодор"

57. Здійснення контролю за дотриманням санітарних норм при
проведенні святкових заходів та роботи торговельних
установ в місцях проведення масових заходів і відпочинку
людей

протягом серпня Київська міська санітарно�епідеміологічна станція

58. Забезпечення святкових заходів необхідною енергетичною
потужністю, прокладання  ліній електроживлення та
підключення тимчасових торгових точок, тимчасових
сценічних майданчиків на вулицях, площах і в парках
м.Києва

протягом серпня Акціонерна компанія "Київенерго", Київські кабельні мережі,
Міжрайонне відділення реалізації електроенергії № 1

59. Здійснення комплексу заходів з благоустрою прибудинкових
територій, газонів, парків, скверів,  паркових зон, зокрема
ремонт дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для
відпочинку з урахуванням звернень до комунальної
бюджетної установи "Контактний центр м. Києва"

протягом серпня районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент
житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департамент міського благоустрою та
збереження природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Київське комунальне об'єднання зеленого
будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд", управління (підприємства) житлового
господарства, власники житлового фонду, органи
самоорганізації населення

60. Проведення додаткових заходів щодо вирішення нагальних
соціальних питань відповідно до звернень громадян та
результатів громадських слухань

протягом серпня Департамент соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації

61. Забезпечення оперативного розгляду звернень громадян та
виконання протокольних доручень за результатами
громадських слухань, звернень до комунальної бюджетної
установи "Контактний центр м. Києва"

протягом серпня Структурні  підрозділи  виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), районні в
місті Києві державні адміністрації

Висвітлення заходів у ЗМІ

62. Підготовка та розміщення у засобах масової   інформації
вітань киянам та гостям столиці з нагоди відзначення Дня
Державного Прапора України та 22�ї річниці незалежності
України, розміщення тематичних радіо та відеороликів  на
комунальних радіо та телеканалах, присвячених зазначеній
даті, виступів та інтерв'ю із депутатами всіх рівнів,
науковцями та громадськими діячами в засобах масової
інформації

19�25 серпня Управління інформаційного забезпечення та доступу до
публічної інформації апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

63. Анонсування та висвітлення у засобах масової інформації
заходів з відзначення Дня Державного Прапора України та
22�ї річниці незалежності України

серпень Управління інформаційного забезпечення та доступу до
публічної інформації апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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Хрещатик 21 серпня 2013 року

Спортивні новини

Баскетбол. Іспанія — переможець чемпіонату 
Європи U�16

У Києві завершилась онтинентальна першість з бас етбол серед
юна ів до 16-ти ро ів. У драматичном фіналі з стрілися збірні Іспанії
та Сербії. Протя ом матч перева а б ла я на боці іспанців, та і на
боці їх опонентів. У підс м основний час завершився бойовою ні-
чиєю 55:55. Варто зазначити, що за 3 се нди до завершення матч
іспанці отримали неабия ий шанс здоб ти перемо . Гравці збірної
Сербії сфолили при захисті, за що б ли по арані двома ид ами з лі-
нії штрафних. Одна Самюель Родрі ез жодно о раз не змі вл чити

оши . Том долі золотих на ород б ло визначено овертаймі, т т
все та ож вирішилося за лічені се нди до фінальної сирени. Вирі-
шальний идо за збірн Іспанії здійснив саме Самюель Родрі ез, тим
самим реабіліт вавшись за невдалі штрафні ид и. У підс м фіналь-
на сирена зафі с вала рез льтат 65:63 на ористь іспансь ої збірної.
Бронзові на ороди здоб ла збірна Греції. А раїнсь і юна и посіли
10-т сходин чемпіонаті

Температура +21°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 24 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +27°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 36 %

Температура +21°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 50 %

Прогноз погоди на 21 серпня 2013 року
ранок день вечір

На Майдані танцювали світові
зірки брейк�дансу
У столиці відбувся міжнародний чемпіонат Burn Battle School 2013

Протягом двох днів Київ був сві�

товою столицею брейк�дансу. Най�

відоміші вітчизняні та закордонні

команди приїхали, аби позмагатися

за призи фестивалю Burn Battle

School 2013. Географія учасників

дійства дійсно вражала: брейк�дан�

сери з Південної Кореї, США,

Франції, Росії і, зрозуміло, України.

Усі вони прагнули продемонструва�

ти свої найкращі якості перед бага�

тотисячною публікою. Варто відзна�

чити, що змагання проходили у на�

ступних категоріях: баттл 1х1 кате�

горії Kids (діти до 16 років), баттл

1х1 між b�girls, батл 1х1 між b�boys і

командні змагання у форматі 4х4.

Найяскравіше шоу можна було

спостерігати на головній площі сто�

лиці України під час змагань між

командами 4х4. Якщо говорити про

сам чемпіонат, то він проводиться в

Україні вже втретє, але тільки цього

року організатори отримали можли�

вість показати українським жите�

лям, що брейк�данс у нашій країні

розвинений на дуже високому рівні.

Варто розповісти і про команди,

які цього року брали участь у змаган�

нях з брейк�дансу Burn Battle School

2013. У центрі уваги всіх учасників

був колектив Massive Monkees із Спо�

лучених Штатів Америки. Ця леген�

дарна команда популярна у всьому

світі. У минулому році вона здобула

перемогу у найпрестижнішому тур�

нірі з брейк�дансу R�16 Korea, став�

ши при цьому першою американ�

ською командою, яка перемогла на

цих змаганнях. TIP Crew — представ�

ники Південної Кореї, в усьому світі

корейців вважають одними з кращих

брейк�дансерів, а та майстерність,

яку учасники цієї команди демон�

стрували на сцені — яскраве тому

підтвердження. Також на сцені свою

майстерність демонструвала росій�

ська команда Predatorz. Учасники

цього колективу в 2011 і 2012 роках

ставали переможцями чемпіонату з

брейк�дансу Burn Battle School.

Французька команда Dream Team

славиться тим, що вона одна з най�

сильніших у себе на батьківщині. Се�

ред вітчизняних колективів варто

згадати South Front, Ruffneck Attack,

East Side B�boys, Magic Mad Mans

Crew — вони гідно представили

Україну на цих змаганнях і показали,

що брейк�данс у нашій країні має

свій неповторний стиль.

Справжньою окрасою змагань ста�

ли показові виступи з біт�боксу. Два

хлопці протягом кількох хвилин від�

творювали просто неймовірні звуки.

Їх майстерність настільки розігріла

публіку перед фінальними “батла�

ми” команд, що усім стало зрозму�

ло — фестиваль вдався на славу.

У фінальному поєдинку зійшлися

команди з Франції (Dream Team) і

Росії (Predatorz). 12 незабутніх хви�

лин учасники двох команд демон�

стрували усі свої вміння і таланти.

Після складного поєдинку судді ви�

несли свій вердикт — втретє пере�

можцем чемпіонату з брейк�дансу

Burn Battle School 2013 стала коман�

да Predatorz. Під час нагородження

переможців заступник директора

департаменту — начальник Управ�

ління сім’ї, молоді та спорту Вадим

Костюченко зазначив: “Безумовно,

міська влада вітає проведення по�

дібних заходів у столиці. Крім того,

ми сприяємо створенню відповідної

інфраструктури для розвитку різно�

манітних видів спорту, зокрема екс�

тремальних або альтернативних.

Впевнений, що наступного року цей

чемпіонат збере ще більше прихиль�

ників брейк�дансу”
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Цей день в історії 21 серпня

1652 — син етьмана Бо дана
Хмельниць о о Тиміш одр жився
з доч ою молдавсь о о правите-
ля Василя Л п ла, що стало при-
водом для відновлення союз У -
раїни й Молдови
1803 — австралійсь а "Сідней
азетт" перша світі дала до -
ладний опис оали
1902— засновано "Кадилла ",

відділення онцерн "Дженерал
моторз", що спеціаліз ється на
вип с ле ових автомобілів
лас "лю с". Зв чн назв під-
приємство отримало на честь
Ант ана де Ла Мотта Кадилла а,
засновни а міста Детройт
1911 — по раб вання століття:

б ла ви радена з Л вра артина
Леонардо да Вінчі "Мона Ліза",
еніальне творіння б ло знайдено
через два ро и в Італії
1914 — російсь ий льотчи

Ян На рсь ий на літа "Фар-
ман" здійснив перший світі
політ в Ар ти (в пош зни -
лої полярної е спедиції Р сано-
ва). Для цьо о літа доправили
на Нов Землю пароплавом.
Протя ом трьох тижнів На р-
сь ий здійснив ще чотири по-
льоти, але слідів е спедиції
знайти не змі
1929 — народилася Вія Арт-

мане, латись а а триса ("Театр",
"Т манність Андромеди", "Стріли
Робін Г да", "Ед ар і Крістіна")
1965 — чер ові зміни правил в

ан лійсь ом ф тболі: дозволені
заміни в ході ри (першим рав-
цем, я ий вийшов на замін , став
Кейт Пі о )
1981 — ліматоло и вперше

почали подавати си нали про
за роз лобально о потепління
на Землі
1986 — ряд СРСР визнав

причиною атастрофи на Чорно-
бильсь ій АЕС халатність персо-
нал
1999 — Бол арія назавжди по-

риває з ом ністичним мин лим:
Софії з п'ятої спроби підірвано

мавзолей, де до 1990 ро лежа-
ло тіло Геор ія Димитрова (б в
відомий я "бол арсь ий Ленін")

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Дівчата нічим не пост палися своїй майстерності з брей -данс хлопцям ОВНИ, за мас ою сильної незалежної особи, я ви яс раво де-
монстр єте, причаїлось сентиментальне єство. В либині д ші ви
ніжні, вразливі, про що оточення й не підозрює. Одна саме це до-
поможе вам прод тивно займатися масштабною се ретною ді-
яльністю.
ТЕЛЬЦІ р хаються в динамічном р слі подій, де потрібна ар-

монійна підтрим а. Спираючись на по ровителів серед знайомих,
др зів, ви доб’єтеся поставленої мети. А діючи поодинці і займа-
ючись лише власними проблемами, ризи єте незабаром залиши-
тися на збіччі життя.
БЛИЗНЯТА, хитром дрі плани і про рами здатні реаліз ватися,

я що б дете дотрим ватися певної системи та знати, чо о хочете.
Не марн йте час на порожні розмови, об оворюйте тіль и онс-
тр тивні теми і збері айте довірені вам се рети.
РАКИ, ви надійно захищені від не араздів. Енер етичні ритми

дня сприяють діловом процвітанню і арном відпочин . Поста-
райтеся на дея ий час заб ти про все, що завдає вам при ростей.
ЛЕВИ, слово — срібло, а мовчання — золото, пам’ятайте про

це. Красиві слова нині марні, я що не зачіпають д ш співбесідни-
ів. Зате безмовне милосердне співч ття здатне творити дива.
ДІВИ, є можливість тримати поряд із собою надійно о с п тни-

а, впливово о по ровителя, ви ідно о лієнта. Пасивність оточен-
ня — це не привід для омандирсь о о апломб , дайте людям
шанс проявити власн ініціатив .
ТЕРЕЗИ, день за ладає бла одатне підґр нтя для професійно о

та матеріально о зростання, ар’єрні лаври манять, і це не міраж,
а реальність. Втім, оли здоров’я ль ає, терміново приділіть ва-

лі вальним процед рам.
СКОРПІОНИ, влашт йте вихідний напр женій діяльності і зай-

міться облашт ванням сердечно о б ття. Робота не вов , ліс не
втече, а ось любов від ладати на потім не можна, тож не айте ча-
с .
СТРІЛЬЦІ, я що вам не доведеться терміново виріш вати невід-

ладні справи, присвятіть день близь им та рідним. Їх ва а та
співч ття стан ть для вас безцінною психоло ічною підтрим ою.
КОЗОРОГИ, від ладіть по можливості н дн робот . Ваша ме-

та — пош и д шевної армонії. Т т, я мовиться, всі засоби підхо-
дять, тож не слід нічо о ц ратися.
ВОДОЛІЇ, можете р шати вільне плавання, але не наодинці, а

в парі. Визначні події не передбачаються, зате потреба свіжих
хвилюючих враженнях значно зросте. Вам потрібен висо ий емо-
ційний рад с, але відч ти йо о, зан рившись мар дні справи, не
вдасться.
РИБИ, це день самоствердження, де ви сам собі пан і танцюва-

ти під ч ж д д не маєте намір (втім, форт на вас пест є). Дій-
те в напрям , я ий під аз є інт їція, і вечері вн трішнє ч ття без-
помил ово виведе вас на правильн доро

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 1  С Е Р П Н Я

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В самом серці Києва, на майдані Незалежності, завер-
шився міжнародний чемпіонат з брей -данс Burn
Battle School 2013. Яс раве видовище змо ли побачити
тисячі иян та остей міста. За підс м ами іль а один-
но о танцювально о марафон переможцем фестивалю
стала оманда з Росії Predatorz. Варто зазначити, що
першість проходила за підтрим и олови КМДА Оле -
сандра Попова.
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