
Київ стає столицею 
здорового способу життя
Міська влада активно розвиватиме фізкультурно�масову діяльність 
та підтримуватиме спорт вищих досягнень
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Створення належних мов для
занять фізичною льт рою та
спортом — одне з пріоритет-
них завдань для иївсь ої вла-
ди. На сьо одні в місті а тив-
но розб дов ється мережа
спортивних за ладів та май-
данчи ів для занять фізични-
ми вправами. Я і заходи за-
стосов ватиме місто, аби по-
п ляриз вати здоровий спосіб
життя, та я і спортивні об’є -
ти б д ть зб довані чи відре-
онстр йовані найближчим ча-
сом, об оворювали вчора під
час розширено о засідання
Коле ії Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації.

Спорт — у маси
Популяризація здорового способу

життя та організаційні заходи для занять

фізичною культурою — пріоритетне зав�

дання столичної влади. Про це під час за�

сідання Колегії міськадміністрації за�

явив голова КМДА Олександр Попов.

“Безумовно, розвиток фізичної куль�

тури і спорту в столиці є одним з пріори�

тетів нашої діяльності. Тому наше зав�

дання — це активна робота над реаліза�

цією розпочатих та плануванням нових

проектів. Серед них є і глобальні (напри�

клад, будівництво палаців спорту і ста�

діонів), і локальні  (благоустрій спортив�

них майданчиків, проведення фізкуль�

турно�масових заходів на рівні шкіл,

житлових масивів, районів і міста). Тож з

метою популяризації здорового способу

життя серед мешканців столиці, залучен�

ня дітей до занять фізичною культурою

та спортом ми маємо активно розвивати

фізкультурно�масову діяльність та під�

тримувати спорт вищих досягнень. Це

забезпечить всебічний розвиток кожної

дитини й спортивної галузі загалом, як і

передбачають соціальні ініціативи Пре�

зидента України Віктора Януковича “Ді�

ти — майбутнє України”,— зазначив

Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації заува�

жив, що цьогоріч на будівництво нових

та реконструкцію наявних спортивних

об’єктів зі скарбниці міста було виділено

майже 60 млн грн. Так, у травні ниніш�

нього року кияни отримали неймовір�

ний спортивний подарунок — відрекон�

струйований Легкоатлетичний манеж. А

1 червня 2013 року відкрито після рекон�

струкції Міжшкільний спортивний ком�

плекс за адресою: вулиця Богатирська,

2�Б.

Роботи з розбудови, зміцнення матері�

ально�технічної бази, реконструкція та

модернізація об’єктів фізичної культури і

спорту відбуватимуться й надалі. Так,

упродовж 2013 року роботи з рекон�

струкції та будівництва проводитимуться

у багатофункціональній спортивній спо�

руді на вул. Алма�Атинській, 60. Також

триває робота щодо створення спортив�

ного комплексу в парку культури та від�

починку “Партизанська слава” на вул.

Тростянецькій, 60, фізкультурно�оздо�

ровчого комплексу на вул. Маяковсько�

го, 21�Г та стадіону з трибунами на Обо�

лонському проспекті, 9�А.

Крім того, триває будівництво водно�

лижного стадіону в “Екстрим�парку”,

що в парку Дружби народів, центру від�

починку загальноміського використання

з веслувальною базою на Оболонській

набережній, КП “Київський водний ста�

діон”, та центру олімпійської підготовки

з водних видів спорту — водноспортив�

ного стадіону на Трухановому острові.

Молодь привчатимуть 
до здорового способу життя

У Департаменті освіти і науки, молоді

та спорту КМДА інформують — одним із

головних завдань галузі є подальший

розвиток та збереження мережі дитячо�

юнацьких спортивних шкіл. Так, на сьо�

годні в місті функціонує 95 ДЮСШ, де

набули розвитку 90 видів спорту, якими

займаються 36,5 тисяч дітей.

Загалом у столиці функціонує 267 фіз�

культурно�спортивних клубів, які від�

відують 166 тис. осіб. 78 спортивних під�

літкових клубів Києва щодня відвідують

8,8 тис. дітей.

Цікаво, що, за даними державної ста�

тистики, всіма видами спорту у місті зай�

мається майже 410 тисяч осіб, а це 14,6 %

від усього населення столиці.

За словами заступника директора Де�

партаменту освіти та науки, молоді і

спорту — начальника управління спорту

Вадима Костюченка, у вихованні здоро�

вого покоління велику роль відіграють і

загальноосвітні навчальні заклади міста.

Так, на сьогодні у столиці працює 508

ЗНЗ, у яких навчається 230 тисяч учнів. З

ними щоденно працюють 1085 штатних

вчителів фізкультури. Для залучення мо�

лоді до здорового способу життя працю�

ють при школах і спортивні гуртки.

Всього в місті їх понад 1,5 тисячі. Для

найбільш обдарованих дітей — вихован�

ців ДЮСШ — відкриті спортивні спеціа�

лізовані класи з різних видів спорту при

загальноосвітніх навчальних закладах.

Наразі таких класів у місті 21. Навчаєть�

ся у них 481 учень.

Та любов до спорту потрібно привива�

ти змалечку, саме тому спортивні секції

працюють і при дитячих садочках. Нині

таких гуртків 60, а опановують елементи

спортивних ігор у них більше 1,5 тисячі

дошкільнят.

Заохотити власним 
прикладом

За словами Вадима Костюченка, серед

пріоритетів державної політики у сфері

фізичної культури та спорту важливе міс�

це посідає забезпечення розвитку інфра�

структури за місцем роботи громадян,

яку забезпечують міські галузеві проф�

спілки й спортивні товариства. Так, на

високому організаційному рівні прово�

дяться спартакіади “Здоровий киянин” з

різних видів спорту. У змаганні лише

цього року взяло участь понад 23 тисячі

киян та 62 організації.

Беруть участь у спортивних змаганнях

і державні службовці. Так, на початку

цього року в Голосіївському парку впер�

ше відбулася лижна естафета “Перегони

на кубок дипломатичних місій”, на старт

якої вийшло 25 команд із 15 країн світу.

Команда — представник київської міськ�

влади на чолі із заступником міського го�

лови — секретарем Київради Галиною Ге�

регою посіла третє місце.

У серпні цього року на футбольних

змаганнях на “Кубок Незалежності —

2013” команда КМДА стала другою. А

вже 16�21 вересня збірна команда київ�

ських держслужбовців візьме участь у

Всеукраїнській спартакіаді в Алушті.

За здоров’ям — всією сім’єю

Наразі в Києві реалізовується три про�

екти, спрямовані на популяризацію та

розвиток сімейного спорту. Про це під

час Колегії повідомив президент Асоці�

ації сімейних видів спорту Олександр

Сенченко.

“Це Всеукраїнські сімейні ігри, які

проводяться щороку на Хрещатику 24

серпня. У цьому році участь в змаганнях

взяла 21 сім’я з усіх регіонів України.

Найбільш спортивну сім’ю столиці оби�

рають раз на рік під час Київського фес�

тивалю сімейного спорту. Цьогоріч

участь у події взяли 200 сімей, а в 2014

році ми плануємо залучити понад 500 ки�

ївських родин. А от для тих, хто хоче зма�

гатися цілий рік, у Києві проходить Ліга

сімейного спорту. На сьогодні участь у

ній беруть 80 сімей, а в 2014 році очікує�

ться участь двохсот родин”,— зазначив

пан Сенченко.

Цікаво, що щороку у Києві проводить�

ся понад 2 тисячі фізкультурно�спортив�

них заходів, у яких бере участь понад 350

тисяч киян. Найбільш масовими фіз�

культурно�оздоровчими заходами столи�

ці стали легкоатлетичні пробіги: “Під

каштанами” — 13 тисяч осіб, “Заради

життя” — 3,5 тисячі осіб, “Київський ма�

рафон та напівмарафон” — 4,5 тисячі

осіб та спортивно�музичний фестиваль з

екстремальних видів спорту “Free

Games” у парку Дружби народів.

Спорт — справа кожного

За словами Вадима Костюченка, у

рамках пропаганди здорового способу

життя важливим є і налагодження парт�

нерства між міською адміністрацією та

приватними структурами. Таким соці�

альним партнером для Києва став

“Спортлайф”. Наразі у столиці 14 клу�

бів мережі, і цьогоріч планується від�

криття ще трьох — у Деснянському,

Дарницькому та Голосіївському райо�

нах. Саме останній об’єкт став яскра�

вим прикладом державно�приватного

партнерства.

“У приміщенні клубу планується про�

ведення тренувального процесу ДЮСШ

“Тріумф”, а також розмішення Федера�

ції України зі стрибків у воду. Крім того,

опрацьовується проект щодо безкош�

товного відвідування цього спортком�

плексу, а саме басейну, учнями загально�

освітніх шкіл району”,— зазначив пан

Костюченко.

За його словами, наразі з приватним

бізнесом триває обговорення угоди про

створення соціального пакету надання

послуг приватними фітнес�клубами со�

ціально незахищеним категоріям киян.

Ще одним позитивним прикладом

співпраці бізнесу та міста є спортивно�

оздоровчий комплекс “Планета Спорт”,

заснований групою провідних спортсме�

нів і тренерів з різних видів спорту в 2006

році. За словами директора мережі спор�

тивно�оздоровчих комплексів “Планета

Спорт” Віталія Кершкова, свій розвиток

вони починали із партнерства з загально�

освітніми школами. Так, лише в Києві

було створено понад 250 робочих місць

та проінвестовано більше 21�го мільйона

гривень

Щоро в Києві відб вається понад 2 тисячі фіз льт рно-спортивних заходів, я их бере часть понад 350 тисяч иян
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Міська електричка 
працюватиме по(новому

Столична влада тримає на контролі роботу міської

електрички. Так, найближчим часом буде вирішено пи�

тання фінансування ремонту рухомого складу та від�

новлено графік роботи транспорту. Водночас голова

КМДА Олександр Попов поставив перед профільними

структурними підрозділами завдання запровадити кар�

динально новий підхід до структури управління та орга�

нізації роботи кільцевої електрички. Про це йшлося на

спільній нараді за участі представників комунального

підприємства “Київпастранс” та Південно�Західної за�

лізниці під головуванням профільного заступника го�

лови КМДА Михайла Костюка.

“Сьогодні всі затрати на позаплановий ремонт рухомо�

го складу, який є дуже зношеним, ми гасимо ситуативно.

Це не може бути нормою, тож наше завдання — зробити

роботу міської електрички стабільною, насамперед, змі�

нивши систему управління”,— зазначив пан Костюк.

Він також додав, що головною проблемою невиходу

на лінію електричок є наднормова зношеність поїз�

дів — деякі з них експлуатуються понад 30 років. За

приблизними підрахунками, через це на бюджет міста

лягають додаткові видатки на ремонт та утримання в

сумі близько 3 млн грн на місяць. Тож столична влада

розглядатиме можливість заміни рухомого складу,

який був би менш затратним, а також адаптованим до

міських умов. У свою чергу, це дозволило б зменшити

навантаження на міський бюджет.

За підсумками наради заступник голови столичної

міськдержадміністрації Михайло Костюк доручив ство�

рити робочу групу для аналізу роботи міської електрич�

ки й надати пропозиції щодо поліпшення її системи

управління

За знесення пам’ятки — 
кримінальна справа

Прокуратура Шевченківського району Києва дору�

чила контролюючим органам провести перевірку за�

конності дій забудовника під час знесення будівлі на

вулиці Саксаганського, 111.

Відповідні доручення скеровані до Інспекції держав�

ного архбудконтролю у м. Києві, територіального відді�

лення Держгірпромнагляду та Управління охорони

культурної спадщини Київської міської державної ад�

міністрації. Про це “Хрещатику” повідомили в прес�

службі столичної прокуратури. Крім того, за цим фак�

том Шевченківським райуправлінням міліції розпочато

кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України —

“Зловживання владою або службовим становищем”.

Наразі будь�які будівельні роботи за вищезазначеною

адресою зупинено до з’ясування обставин

Митні правопорушення на десятки
мільйонів

Упродовж 8�ми місяців 2013 року працівниками Ки�

ївської міжрегіональної митниці Міндоходів було за�

протокольовано 674 випадки порушення митного зако�

нодавства підприємцями та громадянами. Загальна су�

ма виявлених столичним органом доходів і зборів пору�

шень сягає 37 млн грн.

При цьому за 451�ю справою предмети правопору�

шень вартістю 13,6 млн грн було вилучено. Про це

"Хрещатику" повідомили в прес�службі ГУ Міндоходів

у м. Києві.

За зазначений період загальна сума від конфіскації

або стягнення вартості предметів правопорушень,

штрафів за рішенням суду та штрафів, накладених мит�

ницею і, відповідно до умов мирових угод, складає по�

над 17,6 млн грн.

Загалом за вже закритими адміністративними спра�

вами до державного бюджету України перераховано

понад 4,7 млн грн, а до Державної виконавчої служби

митницею передано на реалізацію конфісковане в ад�

мінсправах майно вартістю понад 1,5 млн грн
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МІСТО
Хрещатик 10 вересня 2013 року

Новини
"Гідропарк Арена" — одна з найкращих у світі
За підс м ами проведення сезон 2013 ро міжнародна асоціація

пляжно о ф тбол визначила стаціонарний стадіон пляжно о ф тбол
"Гідропар Арена" та територію спортивно о пар "Місто Спорт " од-
нією з най ращих в Європі та світі. Цьо оріч т рніри Чемпіонат Євро-
пи з пляжно о ф тбол відб лися в Києві, Терачіні (Італія), Валенсії
(Іспанія), Гаазі (Нідерланди), Мос ві (Росія) та Тореденбаррі (Іспанія).
За підс м ами сезон У раїна посіла 7-ме місце в рейтин серед
оманд пляжно о ф тбол в Європі. Світовий рейтин оманд пляжно-
о ф тбол б де визначений за підс м ами Чемпіонат світ ФІФА,
я ий триватиме з 18 до 28 вересня на Таїті. Команда У раїни та ож бе-
ре часть в заході і входить в ТОП-16 оманд світ

Оприлюднено новий проект Генплану Києва
Я повідомляє розробни ново о Генплан столиці — КО "Інстит т

Генерально о план міста Києва", всі охочі мож ть ознайомитися з
оновленими те стовими та рафічними матеріалами прое т оловно-
о містоб дівно о до мента, за я им розвиватиметься столиця, на
сайті www.kievgenplan.grad.gov.ua. У ньом враховано пропозиції та за-
важення, що надійшли від иян, ромадсь их ор анізацій і професій-
ної спільноти впродовж більш ніж півторарічно о ромадсь о о об ово-
рення, а та ож ході шести засідань архіте т рно-містоб дівної ради.
Я повідомлялося раніше, напри інці серпня архіте т рно-містоб -

дівна рада на підс м овом засіданні з роз ляд прое т Генплан Ки-
єва підтримала та ре оменд вала йо о для подання на е спертиз . По
завершенні е спертизи прое т Генплан б де передано до Київради,
де, після вивчення деп татсь их омісіях, прое т винес ть на сесію
для затвердження

У мерії відзначили найкращих підприємців
Тр дові оле тиви та ерівни и ращих підприємств столиці отрима-

ли на ороди з на оди Дня підприємця. Урочиста церемонія відб лася
Колонній залі столичної держадміністрації. Почесні рамоти КМДА та

свідоцтва про присвоєння звання зраз ово о підприємства перемож-
цям місь о о он рс -о ляд с б’є тів осподарювання сфери поб -
тово о обсл ов вання вр чив особисто олова КМДА Оле сандр По-
пов. Він привітав представни ів столично о бізнес зі святом та подя-
вав за внесо розвито міста.
"Сьо одні одним із лючових джерел наповнення бюджет столиці є

малий та середній бізнес. Лише цьо о ро ми отримали близь о 5 млрд
рн ви ляді подат ів. Тож місто заці авлене розвит ові бізнес та під-
вищенні рівня соціально о захист працівни ів підприємств. Мені приєм-
но відзначити, що в Києві ми маємо д же хорош тенденцію до творен-
ня нових робочих місць — за останніх три ро и в місті побільшало на 145
тисяч ва ансій",— зазначив Оле сандр Попов. Очільни КМДА за ли ав
столичн бізнес-спільнот до по либлення співпраці на бла о столиці. Він
та ож на олосив на необхідності поп ляризації соціальної відповідально-
сті бізнес та йо о а тивної часті ромадсь ом житті столиці

Цифра дня

80 300 000 
пасажирів було перевезено Південно�Західною залізницею у
січні–липні 2013 року (99,2 % від рівня січня–липня 2012 року) з
урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою 
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Акції "Київпроекту" незаконно відчужено
Про рат рою Шевчен івсь о о район столиці розпочато риміналь-

не провадження за фа том неза онно о відч ження державно о майна
п блічно о а ціонерно о товариства "Київпрое т". Встановлено, що
сл жбові особи ПАТ "Київпрое т" та ре іонально о відділення Фонд
державно о майна У раїни в місті Києві, діючи за попередньою змовою
та ви ористов ючи сл жбове становище, перепродали на ористь при-
ватних осіб частин державних а цій підприємства за заниженою май-
же вдвічі вартістю. Я зазначив про рор Шевчен івсь о о район
В'ячеслав Мармиш, "продаж па ет а цій та неза онна передача това-
риства в приватн власність спричинили істотн ш од державним інте-
ресам, призвели до тяж о о е ономічно о стан само о товариства та
пор шення тр дових прав йо о працівни ів". Я повідомили "Хрещати-
" в прес-сл жбі Шевчен івсь ої про рат ри, відомості про зазначе-

ний фа т внесено до Єдино о реєстр дос дових розслід вань за ч. 2
ст. 364 КК У раїни "Зловживання владою або сл жбовим становищем".
Дос дове розслід вання триває. На адаємо, що АТ "Київпрое т" — од-
на з провідних столичних ор анізацій, я а працює в ал зі містоб д -
вання, архіте т ри та інженерно-транспортно о б дівництва

Інспекторам ОСН додали повноважень
У Департаменті с спільних ом ні ацій КМДА інформ ють, що під о-

товлено прое т положення про діяльність ромадсь о о інспе тора з
бла о строю. Нормативно-правов баз для роботи ромадсь их ін-
спе торів мають роз лян ти та затвердити деп тати Київради.
До ментом передбачається, що ромадсь і інспе тори з числа а -

тив ОСН (Ор анів самоор анізації населення) матим ть право само-
стійно с ладати а ти про пор шення бла о строю та передавати на
роз ляд адміністративної омісії для реа вання.
У профільном департаменті на олош ють, що це розширить повно-

важення ОСНів сфері бла о строю я найближчих повноважених
владних представни ів територіальної ромади. У профільном депар-
таменті на олош ють, що одне з найважливіших питань, я і постійно
хвилюють иян — це стан бла о строю столиці. До наведення лад в
Києві дол чається все більше небайд жих меш анців, особливо члени
ор анів самоор анізації населення б дин ів, в лиць, варталів, мі ро-
районів. Наразі 36 а тивістів ОСН отримали посвідчення ромадсь их
інспе торів з бла о строю

Волонтери прибрали парк "Нивки"
У неділю за підтрим и Департамент місь о о бла о строю та збе-

реження природно о середовища КМДА десят и столичних а тивістів
дол чилися до а ції з прибирання території пар "Нив и", що розта-
шований Шевчен івсь ом районі. Із почат ро волонтери вже
втретє прибирають цю зелен зон .
За алом силами ромадян б ло зібрано понад 40 вели их па етів зі

сміттям: від порожніх пляшо до старо о вз ття. Особливо захараще-
ними б ли території біля озер.
Надалі план ється зібрати ошти на встановлення в пар дитячо о

та облашт вання спортивно о майданчи ів, а та ож для заміни старих
сміттєвих рн та лав для відпочин .
Ініціатором проведення заход вист пив МБФ "У раїно! Я за тебе!",

що розробив про рам санації території пар . Представни и фонд
та ож план ють провести в оновленій зеленій зоні низ спортивно-
оздоровчих заходів

Нагороди за підтримку 
духовності
Українська православна церква відзначила активних організаторів
святкування 1025�річчя Хрещення Русі
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

У липні весь православний світ від-
значав величн подію — 1025-річчя
Хрещення Київсь ої Р сі. Осеред ом
свят вання ювілею став Київ — сто-
лиця ідно з стріла остей і свято
відб лося на найвищом рівні. Про
ч дов під отов оворить і д хо-
венство. Та , чора а тивісти, я і
допома али в ор анізації та прове-
денні свят ових заходів, отримали
від У раїнсь ої православної цер ви
почесні на ороди. Серед на ородже-
них — олова КМДА Оле сандр По-
пов та заст пни місь о о олови —
се ретар Київради Галина Гере а.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї

України Володимир у своїй резиденції в Свято!

Пантелеймонівському монастирі у Феофанії зу!

стрівся з групою учасників, які допомагали в орга!

нізації та проведенні святкових заходів, присвяче!

них 1025!й річниці Хрещення Київської Русі.

Предстоятель подякував активним діячам за

допомогу в організації ювілейних святкувань та

нагородив їх орденами 1025!річчя Хрещення Ки!

ївської Русі. "Прийміть особисту нашу подяку за

те, що були активними учасниками в підготовці

та успішному проведенні святкування,— сказав

Митрополит Володимир, звертаючись до присут!

ніх.— Хай Бог вас усіх береже й пошле вам миру та

здоров’я на многії літа". Відзначимо, що таких на!

город всього є 150. Ордени отримали представни!

ки всіх помісних православних церков і державні

діячі, які брали участь у підготовці та святкуванні

ювілею Хрещення Русі.

Почесними нагородами удостоєні голова

КМДА Олександр Попов, заступник міського го!

лови — секретар Київради Галина Герега, в. о. ге!

нерального директора телеканалу "Перший на!

ціональний" Олександр Пантелеймонов та інші.

Отримавши відзнаку з рук Блаженнійшого

Митрополита, Олександр Попов відзначив, що

це нагорода всім тим киянам, які брали участь у

підготовці святкування і його проведенні. "Це бу!

ло відповідально, але дуже цікаво — до міста при!

їхало багато поважних гостей. Ніколи раніше Ки!

їв не мав можливості вітати одночасно представ!

ників православних церков. Це свято нас об’єд!

нало, і я вважаю, що ми надалі повинні спільно

працювати, аби розвиватися",— зазначив голова

КМДА.

Переповнена позитивними почуттями після вру!

чення нагороди була й секретар Київради Галина Ге!

рега. "Це є дуже великий стимул, щоб працювати ще

краще на благо розвитку нашого рідного міста,—

відзначила Галина Федорівна.— Я входила до складу

організаційного комітету з підготовки до святкуван!

ня 1025!річчя Хрещення Русі й можу з упевненістю

сказати, що ми зробили велику роботу — підготува!

ли місто до прийому високоповажних гостей. Також,

уперше в історії, до святкування Хрещення Русі до!

лучилося три наших братніх народи".

Нагадаємо, що 27—28 липня столицю охопив

дух священного православ'я. Так, святковий мо!

лебень біля пам’ятника Св. Володиру спільно від!

правили предстоятелі 9!ти з 15!ти помісних пра!

вославних церков світу. До урочистого молебня

долучилися й чотири президенти братніх народів,

глави держав: України — Віктор Янукович, Рес!

публіки Молдова — Ніколае Тімофті, Російської

Федерації — Володимир Путін, Республіки Сер!

бія — Томіслав Ніколич. Прибули до столиці на

святкування й тисячі прочан з усього світу.

До того ж до 1025!річчя Хрещення Київської

Русі в столиці було здійснено масштабну рестав!

рацію Колони Магдебурзького права та прилеглої

території. Під час реконструкції Колони також

були відремонтовані сходи, облаштовані підходи

до пам’ятника від Набережного шосе. Підземний

перехід, що веде до Дніпра, отримав сучасне ос!

вітлення, а на його стінах відтворили карту Києва

Х—ХІІІ ст. Також були проведені роботи з декора!

тивного оздоблення підпірної стінки Набережно!

го шосе. Арки, якими закінчується підземний пе!

рехід, прикрашені тематичними барельєфами із

зображеннями Володимира Великого та Іоанна

Хрестителя.

Нове життя також отримали Володимирська

гірка та пам’ятник Св. Володимирові

Київ розпочне опалювальний
сезон вчасно
До 10 вересня комунальники повинні підготувати місто до зими

До 10 вересня столиця має бути го!

това до нового опалювального сезону,

а терміном до 1 жовтня всі кияни —

забезпечені гарячою водою. Таке зав!

дання перед комунальниками поста!

вив перший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко під час засідан!

ня штабу з підготовки міського госпо!

дарства до осінньо!зимового періоду.

"Ми повинні нормально увійти в

зиму та забезпечити стабільне й на!

дійне проходження опалювального

сезону. Враховуючи, що останніх

три роки ми комплексно підходимо

до заміни аварійних ділянок тепло!

вих мереж, це надає нам упевнено!

сті, що новий опалювальний сезон

буде стабільнішим у подачі теплоно!

сія й гарячої води у домівки киян",—

запевнив пан Голубченко.

Таку впевненість в стабільному

проходженні нового опалювального

сезону керівництву міста дає той

факт, що лише впродовж цього року

"Київенерго" планує спрямувати на

розвиток теплового блоку понад 270

млн грн, з яких 200 млн грн — саме

на заміну мереж.

Зазначимо, що станом на 6 вересня

2013 року згідно із графіком, затвер!

дженим КМДА, випробувано 52 теп!

ломагістралі, що складає 100 % від їх

загальної кількості. Крім того, пере!

вірено теплові мережі 158!ми район!

них та квартальних котелень. Під час

випробувань виявлено 1022 пошко!

дження, 800 з яких уже усунено.

Окрім того, пан Голубченко пере!

конливо закликав "Київенерго" цьо!

го сезону утриматися від відключень

об'єктів соціальної сфери через бор!

ги. Всі грошові питання вирішить

місто, тож школи, дитсадки та лі!

карні жодних незручностей відчути

не повинні.

В цілому до осінньо!зимового пе!

ріоду вже підготовлені майже всі

об’єкти соціальної інфраструктури:

183 лікарні, 462 школи, 478 дитячих

садочків, 10 об’єктів соціального за!

хисту та 19 об’єктів культури. Проб!

лемні питання щодо окремих об’єктів

будуть закриті найближчим часом.

Крім того, активно до зими готу!

ють і житловий фонд столиці. Так,

уже сьогодні, 10 вересня, всі будин!

ки повинні мати оформлені акти го!

товності до опалювального сезону.

До речі, в житловому фонді трива!

ють роботи з відновлення опалення та

подвійного заскління вікон сходових

клітин, підготовки внутрішньобудин!

кових систем ХВП і ГВП, опалення й

систем електропостачання. Окрім

цього, комунальники ремонтують та

замінюють ізоляцію трубопроводів

центрального та гарячого водопоста!

чання й опалення у підвалах і на гори!

щах, герметизують стики стінових па!

нелей і ремонтують покрівлі.

Завзято готується до зимового пе!

ріоду й КК "Київавтодор — підпри!

ємство вже підготувало 253 одиниці

спеціалізованої техніки, що складає

85 % від загальної кількості. Наразі

триває процедура закупівлі техніч!

ної солі. Всього, аби без проблем пе!

резимувати, місту необхідно 51,4

тис. тонн солі. Наразі ж у наявності

корпорації 1,7 тис. тонн технічної

солі, 390 тонн фрикційних матері!

алів та 4,2 тис. тонн піску для оброб!

лення тротуарів і зупинок громад!

ського транспорту

До осінньо�зимового періоду вже підготовлені майже
всі об’єкти соціальної інфраструктури столиці: 
183 лікарні, 462 школи, 478 дитячих садочків, 

10 об’єктів соціального захисту та 19 об’єктів культури

Наразі столичні ом нальни и ремонт ють та замінюють ізоляцію тр бопроводів
центрально о опалення й арячо о водопостачання підвалах і на орищах
житлових б дин ів

Блаженнійший Митрополит
Київський і всієї України Володимир

у своїй резиденції в Свято�
Пантелеймонівському монастирі 

у Феофанії зустрівся з групою
активістів, які допомагали 

в організації та проведенні святкових
заходів, присвячених 1025�й річниці

Хрещення Київської Русі

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Столична влада продовж є а тивно от ватися до холод-
ної пори ро . Та , заверш ють ідравлічні випроб вання
тепломереж та роботи з їх пере лад и. Всі об’є ти соці-
альної інфрастр т ри вже отримали а ти отовності до
ново о опалювально о сезон , а оформлення цих до -
ментів на житлові б дин и завершать цьо о тижня. Що
ще лишилося зробити, аби зима 2013—2014 пройшла
для містян без неприємних сюрпризів, днями об овори-
ли на засіданні штаб з під отов и місь о о осподар-
ства до осінньо-зимово о період .

Серед на ороджених відзна ою У раїнсь ої православної цер ви — олова КМДА Оле сандр Попов
та заст пни Київсь о о місь о о олови – се ретар Київради Галина Гере а
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ЕКОНОМІКА
Хрещатик 10 вересня 2013 року

Обережно: ринки закриваються
Торговельна війна Росії проти України набирає обертів і дедалі більше нагадує “мильний” серіал

До бар’єру!
Сенс "озброїтися", безперечно, є,

оскільки українська економіка екс�

портно орієнтована, а постачання

товарів і послуг до Росії — це майже

половинна частка в структурі укра�

їнського(та й столичного) експорту.

Прибутки експортерів формують

значну частину державного бюджету

України. Особливо актуальною є ця

війна для Києва, оскільки в столиці

сконцентровано багато підпри�

ємств.

Проблеми в українських експор�

терів на російському кордоні вини�

кали ще з 20�х чисел липня, та лише

в середині серпня Федерація робо�

тодавців України звернулася з лис�

том до прем’єр�міністра Миколи

Азарова з проханням вирішити на

міжурядовому рівні питання прохо�

дження українських товарів на ро�

сійську територію. Формальним

приводом російська сторона після

наполегливих запитів назвала

“профілі ризику” — тобто перелік

тих товарів і послуг, в якості й на�

лежному походженні котрих кра�

їна, що їх приймає, може висловити

сумнів. Українську сторону чомусь

тоді не занепокоїв “профіль висо�

кого ризику”, адже напруга з тими

чи іншими групами товарів виника�

ла й раніше. Претензії до них озву�

чував переважно голова Росспо�

живнагляду Геннадій Оніщенко.

Лише після того, як масштаби за�

тримок українських товарів на кор�

доні стали помітними, та ще й бага�

то товарів просто зіпсувалося,

прем’єр Микола Азаров здійснив

візит до Москви й зустрівся зі своїм

російським колегою Дмитром Мед�

ведєвим. Начебто питання було ви�

рішено, проте вітчизняні експорте�

ри зазначають, що проблеми на ро�

сійському кордоні все ж таки трап�

ляються.

В Україні, особливо в політичних

колах, схильні пов’язувати чергове

загострення торговельних відносин

Росії та України з самітом “Україна�

ЄС” у листопаді 2013 року, де, віро�

гідно, буде підписано Угоду про

Асоціацію з ЄС та угоду про Зону

вільної торгівлі з ЄС. Але, як засвід�

чило обговорення ситуації зацікав�

леними сторонами під час комітет�

ських слухань у Верховній Раді, віт�

чизняні експортери воліють омину�

ти політичні моменти та наполяга�

ють на “симетричній відповіді”. Від�

так надалі сюжет “торговельної вій�

ни” може перетворитися на “миль�

ний” серіал.

Зовні все залагоджено,
та проблеми 
залишаються

Перемовини двох прем’єрів мали

би стати чудодійними. “Під час зу�

стрічі українського та російського

прем’єр�міністрів був присутній

представник Федеральної митної

служби РФ, і він запевнив, що проб�

лем немає,— розповів під час комі�

тетських слухань у парламентському

комітеті з питань економічної полі�

тики уповноважений Кабінету Мі�

ністрів України з питань співробіт�

ництва з РФ, МС та ЄврАзЕс Вале�

рій Мунтіян.— І справді, більшість

претензій було знято”.

Експортери визнають, що зовні

начебто справді все залагоджено.

Однак за деякими групами товарів

все ж спостерігається напруга. Зага�

лом російська сторона застосувала

перевірки до 27 % українського екс�

порту, хоча рамковим стандартам

безпеки відповідає перевірка від 4 %

до 7 % вантажів. Так, президент Асо�

ціації українських кондитерів Олек�

сандр Балдинюк під час комітет�

ських слухань зазначив, що “екс�

порт наших товарів до Росії досі має

ускладнення, оскільки Федеральна

митна служба використовує всі на�

явні інструменти”, внаслідок чого

“частина наших заводів не поно�

влює постачання, товари застрягли

на митниці”. Особливо непокоїть

кондитерів практика стягувати ПДВ

наперед, чого раніше не бувало.

Та насторожує інше: з Росії доли�

нають натяки, що в листопаді МС

запровадить захисні заходи проти

України. Тоді на внутрішні ринки

Митного союзу українські товари

якщо й потраплятимуть, то у вельми

обмежених кількостях.

Чиста економіка — жодної
політики

Досі українська влада намагаєть�

ся дипломатично зняти напругу.

Зокрема під час комітетських слу�

хань у парламенті про це сказав ди�

ректор першого територіального де�

партаменту МЗС Микола Дорошен�

ко. Він навіть закликав українських

політиків, та й самих експортерів,

стримано реагувати на “провока�

ції”, які, на його думку, цілком мож�

ливі. Однак “ми сподіваємося на

досягнення консолідованого рішен�

ня”. Але ці заклики можуть вияви�

тися марними, по�перше, оскільки

витримувати натяки російської сто�

рони дедалі складніше. Це психоло�

гічний тиск  (наприклад, якщо взя�

ти до уваги заяви радника Прези�

дента РФ Сергія Глазьєва, остання з

яких — анонс запровадження тари�

фу на український імпорт на росій�

ському ринку). По�друге, україн�

ський бізнес несе суттєві збитки й

не розуміє максимальної стримано�

сті влади. Президент Асоціації укра�

їнських кондитерів прямо загово�

рив про можливість застосування

“адекватних заходів”, адже “вони до

нас теж постачають продукцію,

тільки шоколаду на $150 млн на

рік”. Тому в ході години запитань до

уряду в українському парламенті мі�

ністр економічного розвитку та тор�

гівлі Ігор Прасолов не приховував

роздратування: “Угода про Зону

вільної торгівлі між країнами СНД

має норму про адміністрування

митних процедур. Стаття 17�та цієї

Угоди регламентує сплату мит та

оформлення експортно�імпортних

операцій. Ця ж стаття містить поси�

лання на норми СОТ. Тому, коли ро�

сійська сторона застосовує свої дії

до імпорту, — це питання не до СОТ,

а до сторони, котра так діє. Це не�

припустимо для країни цивілізова�

ного світу”. Досі лише Президент

України Віктор Янукович намагає�

ться зберігати нейтралітет.

Тим не менше, прибічники вер�

сії, що “торговельною війною” Ро�

сія начебто намагається утримати

Україну від підписання Угоди про

Асоціацію з ЄС, отримали доказ від

супротивного. Російська сторона

почала “тиснути” на товари з Біло�

русі, що постачаються на внутріш�

ній ринок РФ. Зокрема це стосуєть�

ся молочної продукції. На відміну

від України, Білорусь — член Мит�

ного союзу. Якщо б “торговельні

війни”, що їх веде Росія, мали під

собою політичне підґрунтя, то Бі�

лорусь навряд чи потрапила б під

обмежувальні санкції. Більше того,

РФ було б вигідно продемонструва�

ти контраст між благополучною —

за рахунок експорту на російський

ринок — Білоруссю та непокірною

Україною. Цього немає. Натомість

є дивна ситуація з керівництвом

“Уралкалію” та цікаві ринкові схе�

ми, котрі, не виключено, є справж�

німи причинами митних конфлік�

тів.

Уся справа 
в імпортозаміщенні?

Причини “торговельної війни” з

Україною можуть бути суто ринко�

вими. Президент Росії Володимир

Путін неодноразово останнім часом

заявляв про потребу скоротити част�

ку імпорту на внутрішньому росій�

ському ринку. З огляду на гальму�

вання темпів зростання ВВП РФ у

першому півріччі 2013 року, такі за�

яви є логічними. Достатньо припус�

тити, що російська влада просто на�

магається втілити ці наміри в життя,

щоб санкції проти українських екс�

портерів виглядали більш�менш

умотивованими. Причому скоро�

чення експорту українських товарів

у РФ спостерігається протягом

останніх півтора року. Так, товаро�

обіг України з Росією впродовж січ�

ня�червня 2013 року становив

$17196,6 млн і зменшився на 23 % у

порівнянні з аналогічним періодом

минулого року.

Хоча ця версія правдоподібна,

проти неї свідчить той факт, що і Ро�

сія втрачає через “торговельну вій�

ну”. Швидко заповнити товарні ні�

ші на внутрішньому ринку силами

російських виробників не вдасться.

А дефіцит окремих груп товарів, не�

хай і імпортованих, може призвести

до дисбалансів, зокрема до різких

коливань споживчих цін. “У них уже

знижується ВВП”,— звертають ува�

гу вітчизняні експортери, вбачаючи

у цьому один із наслідків “торго�

вельної війни”.

Чого хочуть українські 
експортери

Комітетські слухання, година за�

питань до уряду та останні події

“торговельної війни” показали, що

вітчизняні експортери готові шука�

ти нові ринки збуту, а представники

законодавчої гілки влади, на відміну

від урядовців, закликають виробни�

ків оцінювати ситуацію як “стимул

до розвитку”. І представники деяких

галузей готові відповісти на цей за�

клик конкретними діями. Напри�

клад, Асоціація виробників, експор�

терів та імпортерів кераміки запев�

нила, що “ми вдячні РФ”, оскільки

“ми вийшли на європейські ринки,

ми конкурентоздатні”. А виробники

олії взагалі стверджують, що Росія

купує продуктів харчування на $30

млрд, тому без імпорту все одно не

зможе. А вітчизняні виробники олії

експортують 3 млн тонн продукції

щорічно у 90 країн світу. Тому “ті 3,5

тис. тонн експорту в Росію нас не

вельми обходять”. Олійники пого�

джуються, що дії України мають бу�

ти більш жорсткими та симетрични�

ми, адже “чим більше просиш росій�

ську сторону — тим більше вони чи�

нять навпаки”. Що ж до кондитерів,

то ті звертаються до дипломатів, до

уряду за сприянням у пошуку нових

ринків збуту — аж до відновлення

практики функціонування торго�

вельних представництв при дипло�

матичних відомствах України в кра�

їнах світу, аби організовувати бізнес�

форуми, запрошувати українських

представників, сприяти налаго�

дженню ділових контактів. Також

кондитери не проти, якби було ска�

совано або призупинено обов’язко�

вий продаж валютної виручки екс�

портерами та запроваджено повер�

нення ПДВ з метою перекрити збит�

ки.

Отже, “війна” триває, Україна по�

ки що не застосовує свій арсенал,

але, принаймні, готує його до “си�

метричних відповідей”. Чи знадоб�

ляться вони? Час покаже. А нині

сторони підраховують збитки та, су�

дячи з останніх дій, замислюються

щодо почесного миру

Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Сьо одні, вівторо , 10 вересня, до У раїни має приб -
ти деле ація, від я ої залежить, с іль и рошей матиме
в аманці ожен раїнець. Йдеться про російсь их
представни ів робочої р пи, створеної на вимо У ра-
їни через та зван “тор овельн війн ” Росії з вітчизня-
ними е спортерами. Ймовірно, Києв та и вдасться
приз пинити це протистояння. Але раїнсь і виробни и
от ються до тривалих бойових дій.

Сенс "озброїтися", безперечно, є, оскільки економіка
України експортно орієнтована, а постачання товарів і

послуг до Росії – це майже половинна частка в
структурі українського (та й столичного) експорту.

Спокій — це золото
На тлі загострення конфлікту навколо Сирії стійкими виявилися лише британський фунт 
та дорогоцінний метал
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

Поточний тиждень, я і поперед-
ній, мине під зна ом за острен-
ня сит ації нав оло Сирії. Тож
ці аво простежити, я реа вав
валютний рино на по либлення
сирійсь ої ризи.

Основні інтриги
Якщо говорити про світовий валютний

ринок, інвестори тримали у полі зору відра�

зу декілька інтриг. По�перше, це саміт G�20,

підсумком якого могла б стати чітка резолю�

ція щодо Сирії, що, в свою чергу, позначи�

лося б на динаміці цін на нафту й золото.

По�друге, макроекономічна статистика зі

США та єврозони (від того, наскільки впев�

неними будуть докази відновлення економік

США та ЄС, залежало й співвідношення цін

в основній валютній парі). По�третє, це офі�

ційні заяви та неофіційні чутки.

Саміт “Великої двадцятки” у Санкт�Пе�

тербурзі (Росія) став не вирішальним, а

розкольним, оскільки країни�учасниці ро�

зійшлися в думках щодо того, чи потрібно

втручатися у ситуацію в Сирії. Росія заяви�

ла, що допомагатиме Сирії у разі військової

операції, США у спеціальній резолюції за�

кликали країни “Великої двадцятки” під�

тримати рішення про операцію у Сирії без

санкції Ради безпеки ООН. Інвесторам бу�

ло від чого занепокоїтися, оскільки, в разі

прийняття такої резолюції, це суттєво змі�

нило б розклад сил, адже Рада безпеки

ООН втратила б майже всю свою вагу і свій

вплив на прийняття рішень. Розкол сприяв

зростанню долара США, однак валюта все�

таки "загальмувала", оскільки надійшла по�

зитивна макроекономічна статистика як зі

США, так і з єврозони. Зокрема це приско�

рення темпів зростання промисловості, по�

кращення ситуації з безробіттям. У середи�

ні тижня увагу інвесторів було прикуто до

засідання Європейського центробанку, за

підсумками якого його голова Маріо Драгі

хоч і заявив про ризики, проте наполіг, щоб

поточні ставки ЄЦБ були збережені “про�

тягом тривалого часу”. Отже, покращення

прогнозу зростання ВВП єврозони з —0,6

% до —0,4 % не спричинило надмірної ей�

форії керівництва ЄЦБ, як це траплялося

раніше. Тож інвестори сприйняли виступ

пана Драгі позитивно. І хоча це не призве�

ло до різкого здорожчання євровалюти, усе

ж євро стабільно утримувався протягом

тижня у парі з доларом США EUR/USD у

доволі вузькому діапазоні $1,3201�1,3172 за

одиницю євровалюти. У понеділок, 9 ве�

ресня, у цій парі євро тримався позначки

$1,3173. Отже, інвестори очікують на нови�

ни, а попит на долар США як “сховок” вже

насичений за рахунок зростання купівлі до�

ларів США впродовж попередніх тижнів.

Натомість упевнено позитивну динаміку

показав фунт стерлінгів. У парі з доларом

США GBR/USD британський фунт подо�

рожчав з $1,5576 до 1,5645 за одиницю. Цьо�

му сприяли покращення основних макро�

економічних показників, а також позитивна

поточна статистика (особливо на ринку не�

рухомості та у промисловості) та рішення

Банку Англії не скорочувати обсягів про�

грам підтримки економіки Великої Британії

та фіксація процентної ставки на поточному

мінімальному рівні.

Український валютний ринок

Євровалюта протягом минулого тижня

дещо подешевшала на міжбанку, ціни зни�

зилися з 10,7380�10,7500 гривень до

10,7180�10,7330 гривень за одиницю. Але у

четвер, 5 вересня, був сплеск цін на безго�

тівковий євро до 10,7610�10,7722 гривень за

одиницю. Готівковий ринок у столиці, нав�

паки, трішки підняв ціни на євровалюту.

Так, у купівлі євро подорожчав з 10,6790 до

10,6960 гривень за одиницю, у продажу з

10,7910 до 10,8183 гривень за одиницю. Ви�

нятком є вихідні дні, коли ціни на євро три�

малися на високому рівні 10,7510�10,7980

гривень за одиницю. Така динаміка коли�

вань свідчить про зацікавленість операторів

ринку у підтримці високих цін на євровалю�

ту, котра в перспективі може знову подо�

рожчати на світовому ринку і, відповідно, в

Україні.

Цього тижня ціни на євро залежатимуть

від макроекономічних новин з єврозони та

США. Такий прогноз в ексклюзивному ко�

ментарі “Хрещатику” дала експерт інформа�

ційно�аналітичного центру FOREX CLUB в

Україні Марія Сальнікова. За її словами, з

єврозони очікується сальдо зовнішньотор�

говельного балансу за липень 2013 року і,

якщо профіцит перевищить 14,9 млрд євро,

євровалюта отримає підстави для зростання.

Корективи у висхідний тренд євро можуть

внести дані з ринку праці США. Якщо вони

будуть позитивними (скорочення кількості

тих, хто вперше звернувся за допомогою по

безробіттю), євро потрапить під тиск. Як за�

значає експерт, середні ціни продажу готів�

кового євро у Києві коливатимуться у межах

10,6212 — 10,7922 гривень за одиницю, а на

світовому ринку в парі EUR/USD показни�

ки очікуються у діапазоні $1,2960 — 1,3250

за одиницю євровалюти.

Долар США в Україні дорожчав, без сум�

ніву, у відповідь на зміцнення позицій цієї

валюти на світовому ринку. І хоча там зрос�

тання долара США загальмувалося, для

українського валютного ринку важливою

була тривалість тренду, а не показники само�

го здорожчання валюти. На міжбанку долар

США піднявся у цінах з 8,1240�8,1280 гри�

вень до 8,1680�8,1740 гривень за одиницю.

Готівковий ринок Києва також віддав на�

лежне долару США. З 2 по 9 вересня ціни на

готівковий долар США зросли з 8,1240�

8,1480 до 8,1450�8,1790 гривень за одиницю.

Протягом нинішнього тижня, зазначає екс�

перт Марія Сальнікова, гривня може про�

довжити помірно слабшати до долара США,

оскільки відновлення ділової активності

сприяє зростанню зацікавленості у купівлі

цієї валюти. Також певну роль зіграють і де�

вальваційні настрої, традиційні для вересня.

Тому, на думку експерта, середні ціни прода�

жу готівкового долара США у Києві колива�

тимуться у діапазоні 8,167�8,182 гривень за

одиницю.

Російський рубль, попри суттєві події у

РФ, зокрема дані про уповільнення темпів

зростання ВВП, скорочення прибутків, в

Україні на міжбанку залишався стабільним у

межах 0,2442�0,2448 гривні за одиницю. Та�

ке ж “стояння цін” спостерігалося і на готів�

ковому ринку Києва, де рубль цінується у

0,2407�0,2455 гривні за одиницю. Протягом

поточного тижня, зазначає пані Сальнікова,

російська валюта на готівковому ринку сто�

лиці може подорожчати: “Основним чинни�

ком підтримки стане вірогідне зростання

цін на нафту на тлі військового конфлікту у

Сирії”. Проте, якщо Сполучені Штати ухва�

лять рішення скоротити програму підтрим�

ки економіки США, рубль навряд чи поміт�

но зросте. На готівковому ринку Києва екс�

перт прогнозує коливання цін продажу руб�

ля у межах 0,2454 — 0,2469 гривні за одини�

цю.

Рекордсменом зростання на готівковому

ринку України, за підсумками тижня, став

британський фунт, який подорожчав з

12,4800�12,6920 гривень до 12,6190�12,8250

гривень за одиницю. Швидше за все, ця ва�

люта і надалі зростатиме у цінах, хоча до

“стелі” у вигляді 13 гривень за одиницю нав�

ряд чи дотягнеться найближчим часом.

А от що напевне подорожчає цього тижня,

так це золото. Марія Сальнікова прогнозує,

що золото впродовж тижня може подорож�

чати, ціни на нього коливатимуться у межах

$1340 — 1425 за тройську унцію. Це суттєво,

адже у понеділок, 9 вересня, світові ціни на

золото сягнули $1386 за тройську унцію. В

Україні ціни купівлі золота 9 вересня трима�

лися близько 357 гривень за 1 грам, прода�

жу — 379 гривень за один грам.

Світові ціни на срібло протягом минулого

тижня дещо знизилися — з $23,97 до $23,64

за тройську унцію. Експерт не виключає, що

цього тижня срібло цінуватиметься від

$22,58 до $24,80 за тройську унцію. В Укра�

їні купівля одного грама срібла коштуватиме

6,72 гривень, продаж — 8,80 гривень
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Про забезпечення надання медичної допомоги громадянам у місцях видачі

багатофункціональної електронної пластикової картки “Картка киянина”
Розпорядження № 1259 від 25 липня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, рішення Київ�
ської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам”
на 2011—2015 роки”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29
липня 2011 року № 1344 “Про затвердження переліку заходів з впровадження системи “Картка киянина” та з метою надання невід�
кладної медичної допомоги у місцях видачі багатофункціональної електронної пластикової картки “Картка киянина”:

1. Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з управ�
ліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві
державних адміністрацій визначити місця для надання допомоги медич�
ними працівниками у приміщеннях, в яких здійснюється видача багато�
функціональної електронної пластикової картки “Картка киянина”.

2. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити надання

невідкладної медичної допомоги особам, які її потребуватимуть, у примі�
щеннях, визначених відповідно до пункту першого цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

У Києві відсвяткують ювілей 
Мирослава Скорика

Про Мирослава Скорика — Героя

України, народного артиста Укра�

їни, лауреата Національної премії

імені Тараса Шевченка, академіка

Академії мистецтв — можна розпо�

відати багато. Але краще почути йо�

го музику. Творчість маестро

знайома будь�кому: вона звучить у

мультиплікаційних та художніх

фільмах "Як козаки куліш варили",

"Високий перевал", "Гуси�лебеді ле�

тять", "Тіні забутих предків" Сергія

Параджанова. Мирослав Скорик є

автором візитівки сучасної україн�

ської класики — твору "Мелодії", а

також першого українського твісту

"Не топчіть конвалій" (1963).

Познайомитися ближче із твор�

чістю провідного композитора, яко�

му цьогоріч виповнилося 75 років,

пропонує фестиваль "Дні музики

Мирослава Скорика". Для вшану�

вання митця його ініціював Націо�

нальний портал академічної музики

Music�review Ukraine за підтримки

Міністерства культури України,

сприяння Національної спілки ком�

позиторів України та Фонду сприян�

ня розвитку мистецтв. "За останніх

двадцять років в Україні не було

фестивалю такого масштабу,— за�

певняє організатор заходу Олек�

сандр Пірієв.— Своєю неординар�

ною постаттю та несамовитою твор�

чою працею Мирослав Скорик

об’єднає кращі зали Києва, кращих

музикантів та диригентів України і

зарубіжжя. Впродовж фестивалю да�

ватимуть концерти на будь�який

смак, орієнтовані не тільки на спіль�

ноту музикантів, а й на всіх поціно�

вувачів високої культури".

13 вересня "Дні музики Миросла�

ва Скорика" відкриє опера "Мойсей"

за однойменною поемою Івана

Франка. Музична подія відбудеться

у Національній опері під керівниц�

твом відомого азербайджанського

диригента Фахраддіна Кєрімова. Це

єдиний музично�театральний твір в

Україні, який отримав Папське бла�

гословення від Іоанна Павла ІІ.

Шанувальників симфонічної му�

зики запрошують 24 та 28 вересня в

Національну філармонію України. В

першому виступі під проводом сім�

фонічного оркестру Національної

філармонії (диригент Микола Дя�

дюра) прозвучить віолончельний

концерт, за який Мирослав Скорик

у 1980�х роках отримав Національну

премію імені Тараса Шевченка, та

концерт № 5 для скрипки з оркес�

тром за участі гостя зі Швейцарії

Олега Каськіва, якому цей концерт і

присвячено. В другому виступі гра�

тимуть різнопланові твори ювіляра у

супроводі Національного заслуже�

ного академічного симфонічного

оркестру України під керівництвом

відомого російського диригента Фе�

дора Глущенка.

"Камерний світ Мирослава Скори�

ка" розкриють шостого жовтня у На�

ціональній академії мистецтв Укра�

їни. Перлиною концерту стануть ор�

кестрові твори ювіляра — "Диптих" і

"Алегретто, Танець" з кінострічки

"Тіні забутих предків" у виконанні

одного з кращих камерних оркестрів

України "Київські солісти" під керів�

ництвом відомого голландського ди�

ригента Раймонда Янссена. А 26 ве�

ресня у Національній музичній ака�

демії України у всіх охочих буде уні�

кальна можливість почути самого

майстра — ювіляр виконає на форте�

піано джазові імпровізації.

Як професор двох музичних ака�

демій — у Києві та Львові — Миро�

слав Скорик виховав цілу плеяду та�

лановитих учнів, сьогодні вже відо�

мих композиторів. Це Євген Стан�

кович, Іван Карабиць, Володимир

Зубицький, Олег Кива, Ганна Гари�

лець та багато інших. Їхні твори про�

звучать на концерті 10 жовтня у

НМАУ ім. П. І. Чайковського. А 9

жовтня в Національній опері пред�

ставляють один з монументальних

творів останніх років Мирослава

Скорика, його авторське симфоніч�

не переосмислення музики Ніколо

Паганіні для балету "Каприси долі".

"Дні музики Мирослава Скорика"
Коли: 13 вересня — 13 жовтня

Де: Національна опера України,

Національна філармонія України,

Національна музична академія Укра�

їни ім. П. І. Чайковського, Націо�

нальна академія мистецтв України

Вхід: 13 вересня і 9 жовтня за ці�

ною квитків Національної опери

України

24, 28 вересня (Національна фі�

лармонія України), 26 вересня, 10

жовтня (Велика зала Національної

музичної академії), 6 жовтня (На�

ціональна академія мистецтв Укра�

їни) за запрошеннями.

Телефон для довідок (044) 228�91�
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"Молодість" звертається до дітей
Цьогоріч у фестивалі буде програма для наймолодших глядачів

Кінофестиваль "Молодість" триватиме з

19 по 27 жовтня. Церемонія відкриття відбу�

деться в палаці "Україна" новою картиною

Анджея Вайди "Валенса. Людина надії", сві�

това прем'єра якої нещодавно відбулася на

Венеційському МКФ, а її 70�річний режисер

отримав почесного "Золотого лева" за вне�

сок у кінотворчість. Фільм присвячений по�

діям 1970—1989 років: від початку робітни�

чих протестів до виступу Валенси в конгресі

США після повалення комуністичного ре�

жиму в Польщі — перед тим, як він став пре�

зидентом. Анджей Вайда поставив собі за

мету показати перевтілення простого робіт�

ника у харизматичного лідера й те, як ця не�

однозначна людина втілила багаторічну

мрію мільйонів людей про свободу.

Головною подією фестивалю стане при�

їзд австрійського режисера Ульриха Зай�

для. На "Молодості" покажуть першу в сві�

ті повну ретроспективу "Ульрих Зайдль.

Тотальна ретроспектива", а це вісімнад�

цять робіт, і також фотовиставку "Любов.

Віра. Надія", присвячену останній кіно�

трилогії "Рай". Окрім фільмів У. Зайдля,

ретроспективна складова також представ�

лена програмою "Сторіччя" до 100�річчя з

дня народження Стенлі Крамера, Вів’єн

Лі, Марікки Рьокк, Ірвіна Шоу, Рене Кле�

мана та інших.

У рамках фестивалю презентують стрічку

"За двома зайцями" Віктора Іванова з від�

найденим українським озвученням. Її де�

монстрація запланована на 20 жовтня, а по�

бачити картину зможуть усі кияни та гості

столиці України: покажуть фільм просто не�

ба в центрі міста.

За словами програмного директора МКФ

"Молодість" Дениса Нікітенка, цього року

на відбір надійшла рекордна кількість за�

явок — понад півтори тисячі з 82�х країн сві�

ту. Традиційно основний міжнародний кон�

курс дебютного кіно складається з трьох

частин: студентські, перші короткометражні

(ігрові, документальні, анімаційні) та перші

повнометражні ігрові фільми. Українських

фільмів на міжнародну програму фестивалю

подано понад 70, з них 57 — короткометраж�

ні. Важливою складовою фестивалю є й На�

ціональний конкурс, який представить

останні роботи вітчизняного кінематографа.

До речі, приз кінофестивалю — Скіфський

олень — змінив свій вигляд. Фігурка вико�

нана не в бронзі, а зі срібла, позолоти та

брильянтів і поміщена на зелений мармур.

Найяскравіші програми поза конкур�

сом — "Фестиваль фестивалів", програми ні�

мецькомовного і франкофонного кіно, екс�

периментального кіно "Синергія", а також

російського кіно з найактуальніших стрічок

року. Проект "Кіно без кордонів" на фести�

валі вперше буде реалізований у співпраці з

Єреванським МКФ "Золотий абрикос" і

презентуватиме 6 ігрових фільмів із постра�

дянських країн, присвячених соціальній

проблематиці.

Програму фестивалю оцінюють головне

міжнародне журі, міжнародне журі кінопре�

си FIPRESCI, екуменічне журі та міжнарод�

не журі кіноклубів. Цього року перелік по�

повнять журі програм "Молодість — дітям"

та Sunny Bunny. Фестиваль розширює гля�

дацьку аудиторію і представляє дитячу про�

граму. До складу журі увійдуть діти різного

віку, які визначать переможця програми.

Фестивальним центром залишається кі�

нотеатр "Київ", покази та зустрічі відбувати�

муться в кінотеатрах "Жовтень", "Кінопано�

рама" та в культурно�освітньому центрі

"Майстер�Клас".

Напередодні фестивалю МКФ "Моло�

дість" оголошує конкурс фестивальних тизе�

рів тривалістю до 43�х секунд. Усі ролики бу�

дуть показані на фестивальному каналі

YouТube та на спеціальній події в рамках

фестивалю. Найкращі ролики будуть демон�

струватися перед сеансами під час фестива�

лю

На честь 75�річчя видатного композитора 
відбудеться музичний фестиваль

На честь 75-річчя видатно о раїнсь о о омпозитора, педа о а й дири ента Мирослава С ори а в столиці відб деться
м зичний фестиваль

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У жовтні в столиці відб деться 43-й Київсь ий МКФ "Молодість".
Від риє йо о стріч а Анджея Вайди "Валенса. Людина надії", а спе-
ціальним остем до столиці завітає австрійсь ий режисер, сцена-
рист та продюсер Ульріх Зайдль. Серед новино фестивалю — он-
рсна про рама "Молодість — дітям", а та ож спільний з Єреван-

сь им МКФ "Золотий абри ос" прое т "Кіно без ордонів", я ий
представить фільми пострадянсь их раїн.

Про визначення замовника проведення реконструкції 
та ремонтно�реставраційних робіт 

у Національному музеї Тараса Шевченка та його філії — 
Літературно�меморіальному будинку�музеї 

Тараса Шевченка
Розпорядження № 1249 від 24 липня 2013 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою збереження пам'яток культури україн�
ського народу та гідного відзначення у 2014 році 200�річного ювілею Т. Г. Шевченка, в межах функцій органу місцевого самовряду�
вання:

1. Визначити Комунальне підприємство з питань будівництва житлових
будинків "Житлоінвестбуд�УКБ" (далі — КП "Житлоінвестбуд�УКБ") замов�
ником проведення реконструкції та ремонтно�реставраційних робіт у На�
ціональному музеї Тараса Шевченка на бульв. Тараса Шевченка, 12 та йо�
го філії — Літературно�меморіальному будинку�музеї Тараса Шевченка —
у пров. Шевченка, 8�А за умови виконання пункту 2 цього розпоряджен�
ня.

2. КП "Житлоінвестбуд�УКБ":
2.1. Отримати вихідні дані на проведення реконструкції та ремонтно�

реставраційних робіт.
2.2. Забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку

проектно�кошторисної документації.
2.3. В установленому порядку визначити генеральну проектну органі�

зацію та генеральну підрядну організацію для виконання робіт, зазначе�
них в пункті 1 цього розпорядження.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо по�
рядку виконання будівельно�монтажних робіт.

2.5. Роботи виконати відповідно до Правил благоустрою міста Києва,

затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051.

2.6. Під час укладання договорів на проведення реконструкції та ре�
монтно�реставраційних робіт передбачити умови щодо надання генпід�
рядником гарантій якості виконаних робіт.

3. Департаменту будівництва та житлового забезпечення 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 об'єктів реконструкції та ремонтно�рестав�
раційних робіт до програм економічного і соціального розвитку м. Києва
на 2013 рік та наступні роки за рахунок коштів Державного бюджету Укра�
їни.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про зміни у складі комісії з припинення комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

“Київсистемоменеджмент” шляхом приєднання 
до комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) 
“Київське інвестиційне агентство”
Розпорядження № 1244  від 24 липня 2013 року

Відповідно до пункту 2 рішення Київської міської ради від 20 вересня 2012 р. № 50/8334 “Про реорганізацію комунального під�
приємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент”, у
зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Цілий місяць — з 13 вересня по 13 жовтня — в столиці
триватиме міжнародний м зичний фестиваль "Дні м зи-
и Мирослава С ори а", присвячений ювілею ф ндатора
с часної раїнсь ої омпозиторсь ої ш оли. Мирослав
Михайлович народився 13 липня 1938 ро Львові. Ки-
яни змож ть ознайомитися з йо о ба ато ранною твор-
чістю: м зи ою до опери та балет , симфонічними, а-
мерно-інстр ментальними, во альними творами і джазо-
вими імпровізаціями.
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 10 вересня 2013 року

1. Затвердити зміни до складу комісії з припинення комунального під�

приємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент” шляхом приєднання

до комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агент�

ство”, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 січня 

2013 р. № 38:

1.1. Абзац перший викласти у такій редакції:

“Лозицький Олександр Володимирович — в. о. директора комунально�

го підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент” — член комісії

(інд. код)”

1.2. Увести до складу комісії:

Чорнія Богдана Петровича — заступника генерального директора кому�

нального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство”

(інд. код), призначивши його головою комісії.

2. Пункт 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 15 січня 2013 р. № 38 “Про

організаційно�правові заходи щодо виконання рішення Київської міської

ради від 20 вересня 2012 р. № 50/8334 “Про реорганізацію комунально�

го підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) “Київсистемоменеджмент”” викласти у

такій редакції:

“1. Утворити комісію з припинення комунального підприємства вико�

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�

ністрації) “Київсистемоменеджмент” шляхом приєднання до комунально�

го підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство” (далі�

Комісія) та затвердити її склад, що додається."

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�

сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про затвердження Порядку захисту та обробки персональних даних у базах
персональних даних в структурних підрозділах виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністраціях

Розпорядження № 55 від 18 cічня 2013 року

Відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", Типового порядку обробки персональних даних у базах
персональних даних, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року № 3659/5 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 3 січня 2012 року за № 1/20314, та з метою забезпечення захисту персональних даних у базах
персональних даних в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Порядок захисту та обробки персональних даних у базах

персональних даних в структурних підрозділах виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

районних в місті Києві державних адміністраціях, що додається.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві

державним адміністраціям забезпечити неухильне додержання вимог

Порядку, затвердженого пунктом 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на

заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов'язків.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах

масової інформації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 18.01.2013 № 55

Порядок 
захисту та обробки персональних даних у базах персональних даних в структурних

підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях

І. Загальні положення

1.1.   Порядок   захисту   та   обробки   персональних   даних   у

базах персональних даних в структурних підрозділах виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

районних в місті Києві державних адміністраціях (далі � Порядок)

розроблено на виконання вимог Закону України "Про захист

персональних даних" (далі � Закон) на основі Типового порядку обробки

персональних даних у базах персональних даних, затвердженого

наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2011 року № 3659/5

та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 січня 2012 року за 

№ 1/20314 (далі � Типовий порядок) з урахуванням вимог  законів

України   "Про   інформацію",   "Про  доступ  до   публічної інформації",

"Про захист інформації в інформаційно�телекомунікаційних системах",

Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,

телекомунікаційних та інформаційно�телекомунікаційних системах,

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня

2006 року № 373.

1.2. Цей Порядок встановлює загальні вимоги до організаційних та

технічних заходів захисту персональних даних під час їх обробки у базах

персональних даних володільцями та розпорядниками баз

персональних даних в структурних підрозділах виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

районних в місті Києві державних адміністраціях.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

автентифікація � процедура  встановлення  належності  працівникові

володільця або розпорядника бази персональних даних пред'явленого

ним ідентифікатора;

авторизація � процедура отримання дозволу на проведення дій з

обробки персональних даних у базі персональних даних у складі

інформаційної (автоматизованої) системи;

база персональних даних � іменована сукупність упорядкованих

персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек

персональних даних;

відповідальна особа � особа, на яку уповноваженим володільцем або

розпорядником бази персональних даних відповідно до її службових,

трудових, професійних обов'язків покладена організація роботи,

пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

володілець бази персональних даних � фізична або юридична особа,

якій законом або за згодою суб'єкта персональних даних надано право

на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних

даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх

обробки, якщо інше не визначено законом;

ідентифікація � процедура розпізнавання користувача в системі, як

правило, за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або

іншої інформації про нього, яка сприймається інформаційною

(автоматизованою) системою;

персональні дані � відомості чи сукупність відомостей про фізичну

особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник бази персональних даних � фізична чи юридична особа,

якій володільцем бази персональних даних або законом надано право

обробляти ці дані;

уповноважені володільці � структурні підрозділи володільця баз

персональних даних, які за напрямами діяльності згідно з розподілом

повноважень та покладеними на них завданнями організовують роботу

з відповідними базами персональних даних, забезпечують підтримання

їх змісту в актуальному стані.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у

Законі.

1.4. Обробка персональних даних може здійснюватися повністю або

частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або у формі

картотек персональних даних.

1.5. Переліки баз персональних даних, уповноважених володільців та

власників інформаційних (автоматизованих), інформаційно�телекомуні�

каційних систем, в яких обробляються персональні дані цих баз персо�

нальних даних, визначаються розпорядженнями районних в місті Києві

державних адміністрацій, наказами відповідних керівників структурних

підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації).

Розпорядниками відповідних баз персональних даних є структурні

підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), районних в місті Києві державних

адміністрацій (далі � структурні підрозділи), яким володільцями

(уповноваженими володільцями) баз персональних даних надані

повноваження працювати з персональними даними у відповідних базах

даних.

1.6. Порядок формування та ведення конкретних баз персональних

даних визначається положеннями про відповідні бази персональних

даних, які розробляються володільцями (уповноваженими

володільцями) цих баз персональних даних, та затверджуються в

установленому порядку.

1.7 Відповідно до Закону бази персональних даних підлягають

державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису

уповноваженим державним органом з питань захисту персональних

даних до Державного реєстру баз персональних даних. Положення про

Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 

2011 року № 616.

1.8. Персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за

режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

1.9. Загальна організація та координація роботи, пов'язаної із

захистом персональних даних при їх обробці у базах персональних

даних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві

державних адміністрацій покладається на управління електронного

урядування та захисту апарату виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації).

Безпосередня організація захисту персональних даних у відповідних

базах персональних даних покладається на уповноваженого володільця

бази персональних даних.

Розпорядник бази персональних даних здійснює обробку

персональних даних   відповідно   до   Закону   або   на   підставі

повноважень, наданих уповноваженим володільцем бази персональних

даних, з метою і в обсязі, визначеними цими повноваженнями.

На дії уповноваженого володільця та/або розпорядника бази

персональних даних поширюються усі вимоги щодо захисту

персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного

доступу до них.

1.10 Керівники структурних підрозділів, які є уповноваженими

володільцями, розпорядниками відповідних баз персональних даних

відповідають за забезпечення правильного ведення обліку, зберігання

та використання документів, що містять персональні дані, а також за

контроль за дотриманням вимог законодавства України з питань захисту

персональних даних, зокрема Закону України "Про захист персональних

даних" Типового порядку та цього Порядку.

1.11.Працівники уповноважених володільців та розпорядників  баз

персональних даних допускаються до роботи з персональними даними

лише після ознайомлення під підпис з вимогами Закону, Типового

порядку та цього Порядку.

1.12. Уповноважені   володільці   баз   персональних   даних   можуть

розмежувати режими доступу працівників до обробки персональних

даних у базі персональних даних відповідно до їх професійних, трудових

чи службових обов’язків.

1.13. До роботи з базами персональних даних допускаються

працівники уповноважених володільців та розпорядників, які відповідно

до функціональних обов'язків мають безпосереднє відношення до цих

баз персональних даних згідно зі списками або згідно з дорученнями

керівників структурних підрозділів. Категорії працівників, які

допускаються до роботи з базами персональних даних, визначаються

керівниками структурних підрозділів, які є уповноваженими

володільцями, розпорядниками відповідних баз персональних даних.

1.14. Представники інших організацій допускаються до

ознайомлення і роботи з документами, що містять персональні дані, з

дозволу керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації), які є

уповноваженими володільцями, розпорядниками відповідних баз

персональних даних, за наявності письмового запиту організацій, в яких

вони працюють, із зазначенням мети та характеру завдання, що

виконується.

1.15. Уповноважений володілець або розпорядник бази

персональних даних надає суб'єкту персональних даних інформацію про

мету обробки персональних даних до моменту отримання згоди від

суб'єкта персональних даних.

1.16. Уповноважений володілець бази персональних даних зберігає

персональні дані у строк не більше ніж це необхідно відповідно до мети

їх обробки, якщо інше не передбачено законодавством.

1.17. Уповноважений володілець бази персональних даних визначає:

мету обробки, склад персональних даних у базі персональних даних та

її місцезнаходження;

порядок внесення, зміни, поновлення, використання, поширення,

знеособлення, знищення персональних даних у базі персональних

даних;

порядок захисту персональних даних, в тому числі від незаконної

обробки та незаконного доступу до них.

1.18.3 метою забезпечення захисту персональних даних при їх

обробці у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві

державних адміністрацій, які є уповноваженими володільцями або

розпорядниками відповідних баз даних, призначаються відповідальні

особи або структурні підрозділи.

Відповідальна особа або структурний підрозділ відповідно до

покладених завдань:

забезпечує ознайомлення працівників уповноваженого володільця

або розпорядника бази персональних даних з вимогами законодавства

про захист персональних даних, зокрема щодо їхнього обов'язку не

допускати розголошення у будь�який спосіб персональних даних, які їм

було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням

професійних, службових чи трудових обов'язків;

забезпечує організацію обробки персональних даних працівниками

уповноваженого володільця або розпорядника бази персональних даних

відповідно до їх професійних, службових чи трудових обов'язків в

обсязі, необхідному для виконання таких обов'язків;

організовує роботу з обробки запитів щодо доступу до персональних

даних суб'єктів відносин, пов'язаних з обробкою персональних даних;

забезпечує доступ суб'єктів персональних даних до власних

персональних даних;

інформує керівника уповноваженого володільця або розпорядника

бази персональних даних про заходи, яких необхідно вжити для

приведення складу персональних даних та процедур їх обробки у

відповідність до закону;

інформує керівника уповноваженого володільця та розпорядника

бази персональних даних про порушення встановлених процедур з

обробки персональних даних.

1.19. Уповноважений володілець, розпорядник бази персональних

даних веде облік:

фактів надання та позбавлення працівників права доступу до

персональних даних та їх обробки;

спроб та фактів несанкціонованих та/або незаконних дій з обробки

персональних даних.

1.20. Знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що

виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

Персональні дані в базах персональних даних підлягають знищенню у

разі:

закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта

персональних даних на обробку цих даних або законом;

припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та

володільцем чи розпорядником бази, якщо інше не передбачено

законом;

набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про

фізичну особу з бази персональних даних.

Персональні дані, зібрані з порушенням вимог Закону, підлягають

знищенню в базах персональних даних у встановленому

законодавством порядку.

II. Обробка персональних даних в інформаційній (автоматизованій)

системі

2.1. Уповноважені володільці та розпорядники бази персональних

даних обробляють персональні дані в інформаційних (автоматизованих)

системах, в яких забезпечується захист персональних даних відповідно

до вимог Закону, створені комплексні системи захисту інформації, що

пройшли у встановленому порядку державну експертизу та мають

виданий у встановленому порядку Державною службою спеціального

зв'язку та захисту інформації України атестат відповідності.

2.2. Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист інформації в

інформаційно�телекомунікаційних системах" захист інформації в

інформаційних (автоматизованих), інформаційно�телекомунікаційних

системах забезпечує власник цих систем.

2.3. Працівники уповноваженого володільця та розпорядника бази

персональних даних допускаються до обробки персональних даних

лише після їх авторизації.

2.4. Доступ осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації та/або

автентифікації, блокується.

2.5. В інформаційній (автоматизованій) системі, де обробляються

персональні дані, може здійснюватись реєстрація, зокрема: результатів

ідентифікації та/або автентифікації працівників уповноваженого

володільця, розпорядника бази персональних даних; дій з обробки

персональних даних; факту встановлення ознаки "Підтвердження

надання згоди на обробку персональних даних у базі персональних

даних" за допомогою управляючих елементів веб�ресурсів

уповноваженого володільця або розпорядника бази персональних

даних, інтерфейсів користувача програмного забезпечення;

результатів перевірки цілісності засобів захисту персональних даних.

Відповідальна особа може проводити аналіз реєстраційних даних.

Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення.

Реєстраційні дані повинні зберігатися та надаватися за

вмотивованою вимогою для аналізу суб'єктам відносин, пов'язаним із

персональними даними.

2.6. Антивірусний захист в інформаційних (автоматизованих)

системах, де обробляються персональні дані, забезпечує володілець

бази персональних даних.

2.7. Використання технічних засобів безперебійного живлення

елементів інформаційних (автоматизованих) систем, де обробляються

персональні дані, забезпечує володілець бази персональних даних.

III. Обробка персональних даних у формі картотек

3.1. Уповноважені володільці та розпорядники бази персональних

даних здійснюють обробку персональних даних у картотеках у порядку,

визначеному Законом, Типовим порядком та розділом І цього Порядку,

з урахуванням таких вимог:

документи, що містять персональні дані, формуються в окремі

справи залежно від мети обробки персональних даних;

справи з документами, що містять персональні дані, повинні мати

внутрішні описи документів із зазначенням мети обробки і категорії

персональних даних;

справи з документами, що містять персональні дані, видаються

виконавцям з дозволу керівника структурного підрозділу, в якому було

сформовано справу, та приймаються від них під підпис у картці �

заміннику. У картці зазначаються найменування структурного

підрозділу, індекс справи, заголовок справи, дата її видачі, особа, якій

справу видано, дата її повернення, підписи осіб, які видали та прийняли

справу;

видача   документів,    що   містять    персональні    дані,    виконавцям

фіксується шляхом проставлення відповідної відмітки в реєстраційній

формі із зазначенням інформації про виконавців, яким передано

оригінал документа та його копії;

картотеки, справи з документами, що містять персональні дані,

повинні зберігатися у службових приміщеннях (шафах, сейфах), які

надійно замикаються та опечатуються. Двері у приміщеннях повинні

бути обладнані замком та/або контролем доступу;

перевірка наявності документів, що містять персональні дані,

здійснюється щорічно комісіями, що призначаються наказами

керівників структурних підрозділів, які є володільцями (уповноваженими

володільцями), розпорядниками відповідних баз персональних даних.

Результати перевірки оформляються актами.

3.2. При обробці персональних даних, що містяться у зверненнях

громадян, запитах на інформацію, обов'язково враховуються вимоги

нормативно�правових актів, якими регламентується порядок здійснення

діловодства за зверненнями громадян, запитами на інформацію.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

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

від 18 травня 2011 року № 759 “Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Української Православної Церкви на честь ікони Божої Матері 

“Взисканіє загиблих” у Солом’янському районі м. Києва”
Розпорядження № 1260 від 25 липня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови паB
рафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церкви на честь ікони Божої Матері
“Взисканіє загиблих” у Солом’янському районі м. Києва від 19 червня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної реліB
гійної громади від 06 червня 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Православної Церкви на честь ікони Божої Матері “Взисканіє загиблих” у Солом’ян�

ському районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 18 травня 2011 року № 759, виклавши його в

новій редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника 
розробки проектноBкошторисної документації 

та реконструкції об’єктів “Спорудження систем деодорації 
об’єктів другої та третьої черги споруд Бортницької станції аерації” 

та “Спорудження систем деодорації об’єктів першої черги споруд 
Бортницької станції аерації”

Розпорядження № 1261 від 25 липня 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” та рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, з метою ефективного управління будівництвом об’єктів “Спорудження систем деодорації об’B
єктів другої та третьої черги споруд Бортницької станції аерації” та “Спорудження систем деодорації об’єктів першої черги споB
руд Бортницької станції аерації”, скорочення його термінів та своєчасного введення об’єктів в експлуатацію, в межах функцій орB
гану місцевого самоврядування:

1. Передати Публічному акціонерному товариству “Акціонерна

компанія “Київводоканал” (далі — ПАТ “АК “Київводоканал”) функції

замовника розробки проектної документації та реконструкції об’єк�

тів “Спорудження систем деодорації об’єктів другої та третьої чер�

ги споруд Бортницької станції аерації”” та “Спорудження систем

деодорації об’єктів першої черги споруд Бортницької станції аера�

ції”.

2. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) в установленому порядку вжити організаційно�правові

заходи, пов’язані з виконанням пункту 1 цього розпорядження, у

тому числі передати ПАТ “АК “Київводоканал” всі наявні документи,

які засвідчують права і обов’язки замовника, проектно�кошторисну,

договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов’язану з

проведенням процедури закупівель, та інформацію, яка є важливою

для їх здійснення відповідно до чинного законодавства за об’єкта�

ми “Спорудження систем деодорації об’єктів другої та третьої чер�

ги споруд Бортницької станції аерації” та “Спорудження систем

деодорації об’єктів першої черги споруд Бортницької станції аера�

ції”.

3. ПАТ “АК “Київводоканал” після виконання пункту 2 цього роз�

порядження:

3.1. Забезпечити розробку в установленому порядку проектно�

кошторисної документації — стадія “Робоча документація”.

3.2. Визначити генеральні підрядні організації для виконання бу�

дівельно�монтажних робіт, у порядку, визначеному Законом Укра�

їни “Про здійснення державних закупівель”.

3.3. Роботи, зазначені у пункті 1 цього розпорядження, викону�

вати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими

рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року

№ 1051/1051.

3.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства що�

до порядку виконання будівельних та інших робіт з метою введення

об’єктів в експлуатацію в установленому порядку.

3.5. Під час укладання замовником договорів підряду на рекон�

струкцію об’єктів “Спорудження систем деодорації об’єктів другої

та третьої черги споруд Бортницької станції аерації” та “Спору�

дження систем деодорації об’єктів першої черги споруд Бортниць�

кої станції аерації” обов’язково передбачити умови щодо надання

підрядником гарантій якості виконаних робіт та встановити гаран�

тійні строки експлуатації об’єкта.

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) подати в установленому порядку до Департаменту еко�

номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) пропозиції щодо внесення

змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на

2013 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 лю�

того 2013 року № 2/9059 щодо об’єктів, зазначених у пункті 1 цьо�

го розпорядження.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт зі спо�

рудження систем деодорації об’єктів першої, другої та третьої черг

споруд Бортницької станції аерації зараховується до комунальної

власності територіальної громади міста Києва з подальшою переда�

чею у володіння та користування ПАТ “АК “Київводоканал”.

6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції) забезпечити в установленому порядку зарахування майна до ко�

мунальної власності територіальної громади міста Києва після за�

вершення робіт зі спорудження систем деодорації об’єктів першої,

другої та третьої черг споруд Бортницької станції аерації.

7. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня

2011 року № 2521 “Про будівництво систем деодорації на спорудах

Бортницької станції аерації” такі зміни:

7.1. У пункті 1 розпорядження слова “спорудах першої, другої,

третьої черг Бортницької станції аерації та” виключити, після слова

“Правобережна” доповнити словами “Бортницької станції аерації””.

7.2. У підпункті 2.4 пункту 2 слова “першої, другої та третьої

черг” виключити.

7.3. У тексті розпорядження слова “Головне управління кому�

нального господарства виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)” у всіх відмінках заміни�

ти словами "Департамент житлово�комунальної інфраструктури ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�

ної адміністрації)” у відповідних відмінках.

7.4. У пункті 3 розпорядження слова “Головного управління еко�

номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації)” замінити словами "Депар�

таменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації)”.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступників голови Київської міської державної  адміністрації згідно з

розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 10 вересня 2013 року

Про внесення змін у додаток 7 до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 р. № 1112 
“Про питання організації управління районами в місті Києві”

Розпорядження № 1263 від 25 липня 2013 року

Відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про столицю УкраB
їни — містоBгерой Київ”, враховуючи рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 р. № 359/9416 “Про внесення змін та доB
повнень у додаток 6 до рішення Київської міської ради від 02 грудня 2010 № 284/5096 “Про питання комунальної власності териB
торіальної громади міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Унести в додаток 7 до розпорядження виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня

2010 р. № 1112 “Про питання організації управління районами в місті Ки�

єві” зміни, що додаються.

2. Подільській районній в місті Києві державній адміністрації вжити ор�

ганізаційно�правові заходи щодо закріплення нежитлового приміщення

загальною площею 38,60 кв. м на вул. Костянтинівська, 20/14 на праві

господарського відання за комунальним підприємством “Дирекція з

управління та обслуговування житлового фонду Подільського району міс�

та Києва”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’ язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про зміни у складі робочої групи 
з координації здійснення комплексу заходів 

по підготовці та реалізації у місті Києві Національного проекту “Чисте місто”
Розпорядження № 1264 від 25 липня 2013 року

Відповідно до підпункту 6 пункту “а” частини першої статті 30, статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в УкраB
їні”, пункту “а” частини першої статті 21 Закону України “Про відходи”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня
2012 року № 695Bр “Деякі питання підготовки до реалізації національного проекту “Чисте місто” — система комплексів з переробB
ки твердих побутових відходів”, у зв’язку з кадровими змінами, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи з координації здійснення

комплексу заходів по підготовці та реалізації у місті Києві Національного

проекту “Чисте місто”, затвердженого розпорядженням виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

17 квітня 2012 року № 619, виклавши його в новій редакції, що додаєть�

ся.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�

го розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської державної адміністрації) від 17 квітня 2012 року № 619 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 25.07. 2013 № 1264

Склад 
робочої групи з координації здійснення комплексу заходів по підготовці та реалізації 

у місті Києві Національного проекту “Чисте місто”

Голубченко Анатолій Костянтинович — перший заступник голови Київ�

ської міської державної адміністрації, голова робочої групи

Новицький Дмитро Юрійович — директор Департаменту житлово�ко�

мунальної інфраструктури, заступник голови робочої групи

Безотосний Віктор Михайлович — начальник відділу природокористу�

вання та стратегічних програм управління екології та охорони природних

ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного

середовища, секретар робочої групи

Бебко Євгенія Вікторівна — начальник відділу державного нормування

природокористування Державного управління охорони навколишнього

природного середовища у Київській області (за згодою)

Божкова Тетяна Вікторівна — головний економіст Департаменту еконо�

міки та інвестицій

Гоцький Микола Миколайович — заступник голови постійної комісії Ки�

ївради з питань житлово�комунального господарства та паливно�енерге�

тичного комплексу (за згодою)

Жилка Марина В’ячеславівна — начальник відділу санітарної очистки та

інженерного захисту території Департаменту житлово�комунальної інфра�

структури

Збанацький Владислав Вікторович — заступник начальника Головного

управління Держсанепідслужби у Київській області, заступник головного

державного санітарного лікаря Київської області (за згодою)

Іванков Микола Володимирович — головний спеціаліст відділу санітар�

ної очистки та інженерного захисту території Департаменту житлово�ко�

мунальної інфраструктури

Клюс Олександр Васильович — член постійної комісії Київської міської

ради з питань житлово�комунального господарства та паливно�енерге�

тичного комплексу (за згодою)

Маноха Марія Дмитрівна — начальник управління землеустрою, охоро�

ни, оцінки, моніторингу ринку земель Головного управління Держкомзе�

му у Київській області (за згодою)

Москаль Денис Денисович — голова постійної комісії Київської міської

ради з питань екологічної політики

Олексієвець Іван Леонтійович — директор державного підприємства

“Національний проект “Чисте місто” (за згодою)

Остапчук Тарас Миколайович — завідувач сектору з комунальної гігієни

управління організації державного санітарно� епідеміологічного нагля�

ду Головного управління Держсанепідслужби у м. Києві (за згодою)

Тринчук Сергій Вікторович — заступник директора державного підпри�

ємства “Національний проект “Чисте місто” (за згодою)

Шекель Руслан Васильович —спеціаліст державного підприємства “На�

ціональний проект “Чисте місто” Державного агентства з інвестицій та

управління національними проектами України (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату  О. Пузанов

Про передачу функцій замовника до ПАТ “АК “Київводоканал”
Розпорядження № 1265 від 25 липня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті З1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 39
Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, з метою забезпечення прийняття об’єктів в експлуатацію, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції) у встановленому порядку передати публічному акціонерному това�

риству “Акціонерна компанія “Київводоканал” функції замовника, обся�

ги завершеного та незавершеного будівництва, проектно�кошторисну

документацію, обладнання та матеріали, які придбані для комплектації

об’єктів, за об’єктами, визначеними у додатку.

2. Публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київ�

водоканал” забезпечити прийняття в експлуатацію переданих об’єктів

згідно із запланованими термінами.

3. Взяти до відома, що до публічного акціонерного товариства “Акціо�

нерна компанія “Київводоканал” переходять права і обов’язки замовни�

ка за об’єктами, викладеними у додатку до цього розпорядження, в об�

сязі і на умовах, що існували на момент виходу цього розпорядження.

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції) протягом трьох днів з дня видання цього розпорядження передати

публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводо�

канал” всі необхідні документи, які засвідчують права замовника та ін�

формацію, яка є важливою для її здійснення.

5. Пункти 1,4, 8 додатка до розпорядження виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30

квітня 2009 року № 522 “Про передачу функцій замовника” виключити.

6. Взяти до відома, що все майно після введення в експлуатацію об’�

єктів, визначених у додатку до цього розпорядження, зараховується до

комунальної власності територіальної громади міста Києва з подаль�

шою передачею у володіння та користування ПАТ “АК “Київводоканал”.

7. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконав�

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�

трації) забезпечити у встановленому порядку зарахування майна до ко�

мунальної власності територіальної громади міста Києва після введен�

ня в експлуатацію об’єктів, визначених у додатку до цього розпоря�

дження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про анулювання ліцензій ДП “Екос”
Розпорядження № 1266 від 25 липня 2013 року

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 21 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльноB
сті”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня 2012 роB
ку № 2192 “Про ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енерB
гії, централізованого водопостачання та водовідведення”, враховуючи заяви ДП “Екос” та рішення Ліцензійної комісії (протокол
№ 8 від 17 липня 2013 року), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Анулювати Дочірньому підприємству по експлуатації та ремонту

житлового фонду та об’єктів соціально�побутового призначення “Екос”

Акціонерного товариства холдингової компанії “Київміськбуд” (код 

ЄДРПОУ 23739162, м. Київ, вул. Мечникова, будинок 20) ліцензії:

серії АВ № 613 905 на право провадження господарської діяльності з

виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової

енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних елек�

тростанціях і когенераційних установках та установках з використанням

нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) строком дії п’ять ро�

ків; 

серії АВ № 613906 на право провадження господарської діяльності з

транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розпо�

дільчими) тепловими мережами строком дії п’ять років;

серії АВ № 613907 на право провадження господарської діяльності з

постачання теплової енергії строком дії п’ять років.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�

сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�

го заступника Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Про будівництво водопровідної мережі Д=300 мм 
на вул. Студентській від вул. М. Пимоненка 

до вул. Глибочицької та водопровідної мережі 
на вул. Глибочицькій (парна сторона) від магістралі Д=700 мм 

на вул. Артема до вул. Студентської у Шевченківському районі 
Розпорядження № 1271 від 26 липня 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”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про
Правила благоустрою міста Києва”, з метою забезпечення безперебійного водопостачання та гарантованого пожежогасіння існуB
ючої та перспективної забудови вулиць М. Пимоненка, Студентської, Глибочицької та прилеглих вулиць у Шевченківському райоB
ні, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Публічне акціонерне товариство “Акціонерна компанія

“Київводоканал” (далі — ПАТ “АК “Київводоканал”) замовником розробки

проектно�кошторисної документації та виконання робіт з будівництва во�

допровідної мережі Д=300 мм на вул. Студентській від вул. М. Пимонен�

ка до вул. Глибочицької та водопровідної мережі на вул. Глибочицькій

(парна сторона) від магістралі Д=700 мм на вул. Артема до вул. Студент�

ської у Шевченківському районі.

2. ПАТ “АК “Київводоканал”:

2.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в ус�

тановленому порядку.

2.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, провести її екс�

пертизу та затвердити в установленому порядку.

2.3. Забезпечити виконання робіт з будівництва водопровідної мережі

Д=300 мм на вул. Студентській від вул. М. Пимоненка до вул. Глибочиць�

кої та водопровідної мережі на вул. Глибочицькій (парна сторона) від ма�

гістралі Д=700 мм на вул. Артема до вул. Студентської у місті Києві від�

повідно до затвердженої в установленому порядку проектно�кошторисної

документації.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва,

затвердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року

№ 1051/1051.

2.6. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему ор�

ганізації дорожнього руху на період виконання робіт, зазначених у пункті

1 цього розпорядження.

2.7. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішо�

ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом

встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, ос�

вітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт протягом усього

періоду виконання робіт.

2.8. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за

типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій довжині роз�

риття, а тротуарів — за типом існуючого на ділянці в межах розриття та

передати за актами на утримання комунальному підприємству “Шляхово�

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шля�

хів та споруд на них Шевченківського району” м. Києва.

3. Під час укладання замовником договору підряду на виконання робіт

з будівництва водопровідної мережі Д=300 мм на вул. Студентській від

вул. М. Пимоненка до вул. Глибочицької та водопровідної мережі на вул.

Глибочицькій (парна сторона) від магістралі Д�700 мм на вул. Артема до

вул. Студентської у місті Києві передбачити умови щодо надання підряд�

ником гарантії якості виконання робіт та встановити гарантійні строки екс�

плуатації об’єкта.

4. Взяти до відома, що все майно після завершення робіт на об’єкті,

зазначеному у пункті 1 цього розпорядження, зараховується до комуналь�

ної власності територіальної громади міста Києва з подальшою переда�

чею у володіння та користування відповідним експлуатуючим організаці�

ям.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�

печити в установленому порядку зарахування майна до комунальної влас�

ності територіальної громади міста Києва після завершення робіт на об’�

єкті, зазначеному у пункті 1 цього розпорядження.

6. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в

установленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) пропозиції щодо включення до програм економічного і со�

ціального розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки об’єкта, зазна�

ченого у пункті 1 цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 20 жовтня 2000 року № 1880 “Про реєстрацію Статуту релігійної громади
Української Православної Церкви парафії 

Святителя Феодосія Чернігівського у Ленінградському районі м. Києва”
Розпорядження № 1273 від 26 липня 2013 року

Відповідно до статті 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови паB
рафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святителя Феодосія
Чернігівського у Святошинському районі м. Києва від 20 червня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної
громади від 30 березня 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святителя Феодосія Чернігівського у Святошинському

районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 20 жовтня 2000 року № 1880, виклавши його в новій

редакції, що додається.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про деякі питання міського конкурсу проектів 
та програм розвитку місцевого самоврядування

Розпорядження № 1275 від 26 липня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 832/7068 “Про міський конкурс проектів та програм розB
витку місцевого самоврядування”, міської комплексної програми “Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянB
ського суспільства у м. Києві на 2012B2016 рр.”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 842/7078
та рішення Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, з метою забезпечення
сприятливих умов для участі територіальної громади міста Києва у розвитку міста, в межах функцій органу місцевого самоврядуB
вання:

1. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) здійснити фінансування видат�

ків переможцям міського конкурсу проектів та програм розвитку місцево�

го самоврядування, передбачених у бюджеті міста Києва на 2013 рік на

виконання міської комплексної програми “Сприяння місцевому самовря�

дуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 

2012�2016 рр.”, згідно з додатком.

2. Заступнику голови згідно з розподілом обов’язків прийняти рішен�

ня щодо висвітлення змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�

ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про створення Київської міської призовної комісії 
з проведення чергового призову громадян України 

на строкову військову службу у жовтніBлистопаді 2013 року
Розпорядження № 1497 від 30 серпня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу “, Указу Президента України від 09 листопада 2012
року № 635/2012 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та
звільнення в запас військовослужбовців у 2013 році’’:

1. Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комі�

сій створити Київську міську призовну комісію з проведення чергового

призову громадян України на строкову військову службу у жовтні�листо�

паді 2013 року та затвердити її склад, що додається.

2. Головам районних в місті Києві державних адміністрацій:

2.1. Підвести підсумки весняного 2013 року призову громадян на

строкову військову службу.

2.2. Організувати роботу з підготовки та проведення осіннього призо�

ву 2013 року.

2.3. Утворити районні призовні комісії та затвердити їх склад.

2.4. Направити для роботи у районні військові комісаріати на період

підготовки і весь термін проведення призову технічних працівників і дру�

карок.

2.5. Забезпечити районні військові комісаріати автомобільним транс�

портом.

2.6. Укомплектувати районні лікарські комісії лікарями�спеціалістами

та забезпечити їх медикаментами, медичним інструментарієм і санітар�

но�господарським майном.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві надавати допо�

могу військовим комісаріатам міста Києва у проведенні призову громадян

на строкову військову службу з розшуку призовників, які ухиляються від

призову, забезпечити охорону громадського порядку на призовних діль�

ницях районів міста, Київському міському збірному пункті та на прилеглій

до нього території.

4. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місь�

кої ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Забезпечити роботу міської лікарської комісії з 01 вересня до 15

грудня 2013 року для проведення контрольного медичного огляду при�

зовників, призваних на строкову військову службу, з проведенням обо�

в’язкового переліку обстежень (ВІЛ, гепатит В, С та сифіліс) відповідно до

Положення про військово�лікарську експертизу в Збройних Силах Укра�

їни, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008

року № 402, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 листопада

2008 року за № 1109/15800, громадян, які заявили про незгоду з резуль�

татом медичного огляду і рішенням районної лікарської комісії, та пере�

вірки законності рішень стосовно призовників, визнаних непридатними та

тимчасово непридатними до військової служби за результатами призову

та приписки зі 100% охопленням, кандидатів з числа цивільної молоді для

вступу до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони

України та інших військових формувань.

4.2. Забезпечити міську лікарську комісію медикаментами, медичним

інструментарієм і санітарно�господарським майном.

4.3. Забезпечити проведення обстеження призовників у лікувальних

закладах позачергово, безоплатно та в повному обсязі під особисту від�

повідальність керівників лікувальних закладів.

5. Просити військового комісара Київського міського військового комі�

саріату звернутись до директора державного підприємства Київської філії

№ 1 “Концерн військторгсервіс” щодо надання допомоги міському війсь�

ковому комісаріату в організації роботи буфету у приміщенні їдальні Київ�

ського міського збірного пункту, виділити для його роботи обслуговуючий

персонал та забезпечити необхідними продовольчими товарами, пред�

метами матеріально�технічного постачання за відповідними заявками.

6. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�

рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо

висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва зовнішніх теплових мереж 

підприємства НВКП “МІТІС”
Розпорядження № 1280 від 30 липня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення підприємства
НВКП “МІТІС” (лист від 18 січня 2013 року № 13), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в меB
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної

громади міста Києва і передати у володіння та користування публіч�

ному акціонерному товариству “Київенерго” зовнішні теплові мережі

підприємства НВКП “МІТІС” згідно з додатком до цього розпоря�

дження, в межах та на умовах, визначених Угодою щодо реалізації

проекту управління та реформування енергетичного комплексу 

м. Києва від 27 вересня 2001 року (зі змінами та доповненнями), яка

укладена між публічним акціонерним товариством “Київенерго” та

виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�

жавною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�

ції) забезпечити приймання�передачу зовнішніх теплових мереж, за�

значених у пункті 1 цього розпорядження на умовах, визначених від�

повідною Угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації�

керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рі�

шення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього

розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�

ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 10 вересня 2013 року

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

від 22.03.2013 №369
Розпорядження № 1279 від 30 липня 2013 року

Відповідно до п.10 ст.22 Закону України "Про столицю України %місто%герой Київ" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560 "Про затвердження Порядку
затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", з метою реконструкції
парку відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.03.2013 №369 "Про затвердження робочого проекту "Реконструкція парку
відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва", виклавши пункт 1 у такій редакції:

"1. Затвердити робочий проект "Реконструкція парку відпочинку "Оболонь" в урочищі Наталка по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва", враховуючи позитивний експертний звіт
від 16.11.2012 №00-1197-12/КД державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної будівельної експертизи", з такими основними
техніко-економічними показниками:

Показники Одиниця виміру Кількість

1 2 3

Площа земельної ділянки га 12,0

Площа забудови кв.м 590,75

Будинок садівника з громадськими вбиральнями кв.м 186,60

Площа павільйонів з продажу прохолоджувальних напоїв та морозива (2 шт.) кв.м 130,60

Фонтан кв.м 72,35

Кількість одночасних відвідувачів відв. 240

Тривалість реконструкції міс. 34

Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом на 08.11.2012р. (з ПДВ) тис. грн. 47 823,156

вт.ч.

: БМР (без ПДВ) тис. грн. 33 573,365

: устаткування, меблі та інвентар (без ПДВ) тис. грн. 3 813,453

: інші витрати (з ПДВ) тис. грн. 10 436,338

в т.ч. по чергам:

: Вартість І черги будівництва (з ПДВ), з них: тис. грн. 20 281,115

: БМР (без ПДВ) тис. грн. 14 404,756

: устаткування, меблі та інвентар (без ПДВ) тис. грн. 1319,866

: інші витрати (з ПДВ) тис. грн. 4 556,493

: Вартість II черги будівництва (з ПДВ), з них: тис. грн. 10 616,280

: БМР (без ПДВ) тис. грн. 6 272,167

: устаткування, меблі та інвентар (без ПДВ) тис. грн. 2 016,308

: інші витрати (з ПДВ) тис. грн. 2 327,805

: Вартість III черги будівництва (з ПДВ), з них: тис. грн. 16 925,761

: БМР (без ПДВ) тис. грн. 12 896,442

: устаткування, меблі та інвентар (без ПДВ) тис. грн. 477,279

: інші витрати (з ПДВ) тис. грн. 3 552,040

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

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 14 лютого 2011 року № 191 

“Про Постійну комісію з питань техногенно%екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”

Розпорядження № 1284 від 30 липня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 927 “Про затвердження Типового поло%

ження про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно%екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року
№ 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Унести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 14 лютого 2011 року № 191 “Про Постійну комісію з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації)” (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2013 року № 388):

1.1. Пункт 3 викласти у такій редакції:
“3. Призначити головою Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичай-

них ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К., першим за-
ступником голови Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситу-
ацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — началь-
ника управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збережен-
ня природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Рюмшина С. М. “.

1.2. У пункті 5 слова “Головне управління з питань надзвичайних ситуацій” замінити словами “Де-
партамент міського благоустрою та збереження природного середовища”.

2. Затвердити зміни до Посадового складу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-

ної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) від 14 лютого 2011 року № 191 (в редакції розпорядження ви-
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня
2013 року № 388), виклавши його в редакції, що додається.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ра-
ди (Київської міської державної адміністрації) від 27 березня 2013 року № 388 “Про внесення змін
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс-
трації) від 14 лютого 2011 року № 191 “Про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації)”.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — керівнику апарату виконавчо-
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийня-
ти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови
Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 14 лютого 2011 року № 191 

(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 30.07.2013 № 1284 )

Посадовий склад 
Постійної комісії з питань техногенно%екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації)
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Постійної комісії
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, перший заступник голови Постійної комісії
Начальник відділу організаційного та інформаційного забезпечення роботи Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та

збереження природного середовища- відповідальний секретар.
Члени Постійної комісії:
Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в м. Києві (за згодою)
Начальник управління СБУ в м. Києві (за згодою)
Начальник Головного управління МВС України у м. Києві (за згодою)
Начальник управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)
Київський міський військовий комісар (за згодою)
Начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву та Київській області) — військовий комендант (м. Київ) (за згодою)
Директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури
Директор Департаменту фінансів
Директор Департаменту економіки та інвестицій
Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
Директор Департаменту містобудування та архітектури
Директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення
Директор Департаменту транспортної інфраструктури
Директор Департаменту охорони здоров’я
Начальник Головного управління Держсанепідемслужби у м. Києві (за згодою)
Начальник управління екології та охорони природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
Начальник територіального управління Держпромгірнагляду України по Київській області та м. Києву (за згодою)
Начальник Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві (за згодою)
Начальник Українського гідрометеорологічного центру (за згодою)
Генеральний директор комунальної корпорації “Київавтодор”
Генеральний директор Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
Начальник комунального підприємства “Київський метрополітен”
Начальник комунального підприємства “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт” (за згодою)
Голова правління — генеральний директор акціонерної енергопостачальної компанії “Київенерго” (за згодою)
Генеральний директор відкритого акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал” (за згодою)
Генеральний директор відкритого акціонерного товариства “Київгаз” (за згодою)
Директор Київської міської філії відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” (за згодою)
Директор Департаменту суспільних комунікацій
Командир комунальної аварійно-рятувальної служби “Київська служба порятунку”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

І

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовни ): ТОВ "ГЛОБАЛЬНА РЕСТОРАННА ГРУПА — УКРАЇНА".

Поштова і еле тронна адреса: 03680, м.Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72А,
оф. 177.

2. Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіанти): м. Київ, Деснянсь-
ий район, житловий масив Ви рівщина-Троєщина 11 мі рорайон, б дівельні ділян и 72, 73, 74
(пр. В. Мая овсь о о, 40).

3. Хара теристи а діяльності (об'є та): Влашт вання за лад ресторанно о осподарс-
тва "KFC" в с ладі ромадсь о-спортивно о омпле с з бла о строєм та озелененням приле -
лої території.

Технічні і техноло ічні дані За лад ресторанно о осподарства

4. Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності: Діяльність ресторанів, на-
дання посл мобільно о харч вання

5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:

земельних: площа ділян и, я займає ромадсь о-спортивний омпле с, с ладає
2,1347 а з ідно до овор Оренди земельної ділян и № 62-6-00463 від 05.02.2008 р.

сировинних: відс тні

енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло): Еле троенер ія — 250 Вт. Тепло —
200 Вт.

водних: всьо о — 20,46 м3/доб ( в т.ч. аряча = 8,08 м3/доб , холодна = 11,32 м3/доб ,
полив = 1,02 м3/доб ).

тр дових: для ф н ціон вання за лад ресторанно о осподарства "KFC" орієнтовно
потрібно 40 чол.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві й е спл атації): під'їзд з проспе т
В. Мая овсь о о

7. Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: відс тні

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами: не пот-
рібно

9. Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на нав о-
лишнє середовище:

лімат і мі ро лімат: Не впливає

повітряне: При маневр ванні автомобілів та автостоян и (ви иди: діо сид азот —
0,00341 /с та 0,00945 т/рі , о сид в лецю — 0,06437 /с та 0,17164 т/рі , в леводні —
0,00766 /с та 0,02433 т/рі ); витяжна система арячо о цех (ви иди: а ролеїн — 0,0073×10-6
/с та 0,15×10-6 т/рі ); витяжна система зони мий и інвентарю (ви иди: натрію ідро сид —
0,0012 /с та 0,00078 т/рі ). С марні ви иди = 0,07664 /с та 0,21322 т/рі

водне: В процесі діяльності творюються рід і відходи: СПАР (сто и від сан. прибо-
рів), жири (виробнича аналізація). Концентрація СПАР дорівнює 15,5 /м3, що не перевищ є
ГДК на с идання місь аналізацію (20 /м3). Вип с виробничої аналізації передбачений з
встановленням жиро ловлювача

р нт: Для тилізації відходів ви ористов ють прес для сміття та ба и для сміття.

рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: не впливає

нав олишнє соціальне середовище (населення): забезпеч є додат овим місцем
відпочин , надає посл и мобільно о харч вання, створює додат ові робочі місця.

нав олишнє техно енне середовище: не впливає

10 Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш-
одження або безпечно о захоронення

Господарсь о-поб тові вивозяться за призначенням з ідно з затвердженими лімітами та
дозволами; артон та папір — на вторинн перероб ; жир та люмінесцентні лампи — з ідно до-
овірних мов.

11 Обся ви онання ОВНС — ОВНС розроблена в обсязі я для е оло ічно безпечно о
об'є т , з ідно вимо ам ДБН А.2.2-1-2003 "С лад і зміст матеріалів оцін и впливів на нав олиш-
нє середовище (ОВНС) при прое т ванні і б дівництві підприємств, б дин ів і спор д"

12 Участь ромадсь ості: П блі ація в ЗМІ ( азета "Хрещати ")

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан Київради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади: оловно о спеціаліста відділ з
питань роботи м зеїв, бібліоте , архів та міжнародних зв'яз ів.

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 не менше 2-х ро ів або
в інших сферах правління не менше 3-х ро ів.

До менти приймаються протя ом місяця за адресою: м. Київ-01004, б льв.
Т. Г. Шевчен а, 3.

Довід и за тел. 279-52-82, 279-72-51.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Відповідач Гаврилен Станіслав Володимирович , адреса я о о: м. Київ,
в л. Дра оманова 12-а, в. 66 необхідно з'явитися 18.09.2013 р. о 11.00 до
Дарниць о о районно о с д м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для
часті в с довом засіданні по цивільній справі за позовом Верби Ві тора Андрійовича
до Гаврилен а Станіслава Володимировича, третя особа: Дарниць е районне відділення
правління державної мі раційної сл жби У раїни в місті Києві про прим сове зняття з
реєстрації, прим шення вчинити дії.

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

С ддя Є. І. Вов

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Лавринен о Віталій Степанович, зареєстрований за адресою: м. Київ, в л. Дра оманова,

б. 42-А, в. 211, ви ли ається в я ості відповідача Дарниць им районним с дом м. Києва
в с дове засідання, я е відб деться 24 вересня 2013 ро о 15.00 по цивільній справі за
позовом Лавринен о Ілони-Світлани Ві торівни до Лавринен о Віталія Степановича про
розірвання шлюб та стя нення аліментів на дитин .

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в приміщенні
Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14,
аб. 4, зал. 5.
У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та йо о відс тності з

рах ванням наявних справі до азів відповідно до чинно о за онодавства.
С ддя Л.К. Леонтю

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ

Відповідач Димчен о Людмилі Віталіївні, адреса я ої: м. Київ, в л. Рев ць о о, 5, в.
115 необхідно з'явитися 19.09.2013 р. о 10.00 до Дарниць о о районно о с д
м. Києва (м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 114), для часті в с довом засіданні по
цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о товариства омерційний бан
"Праве с Бан " до Димчен о Людмили Віталіївни про стя нення забор ованості.

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

С ддя Є. І. Вов

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 033109 на

ім’я Грищен о Василя Петровича вважати недійсним.

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

Міністерство ре іонально о розвит , б дівництва
та житлово- ом нально о осподарства У раїни

о олош є он рс на заміщення ва антних посад з 10.09.2013

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів, розмір та мов оплати
праці надається Управлінням роботи з персоналом Міністерства.

Перелі до ментів для часті он рсі:

- заява про часть он рсі, в я ій зазначається про ознайомлення заявни а із
встановленими за онодавством обмеженнями щодо прийняття на державн сл жб та
проходження державної сл жби;

- заповнена особова арт а (форма П-2 ДС) з відповідними додат ами;
- фото арт а розміром 4 х 6 см;
- опії до ментів про освіт , підвищення валіфі ації, присвоєння вчено о звання,

прис дження на ово о ст пеня;
- де ларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансово о хара тер за мин лий рі

за формою, передбаченою За оном У раїни "Про засади запобі ання і протидії ор пції";
- опія до мента, я ий посвідч є особ ;
- опія війсь ово о вит а (для війсь овосл жбовців або війсь овозобов'язаних);
- довід а про доп с до державної таємниці ( разі йо о наявності).
До менти подаються протя ом 30-ти алендарних днів з дня о олошення он рс на

заміщення ва антних посад в апараті Міністерства за адресою: 01601, м. Київ, в л. Вели а
Житомирсь а, 9, імн. 320, (пн.-чт. з 16.00 до 17.30, пт. з 15.00 до 16.30).

Довід и за телефоном 284-06-37.

№
з/п

Назва
стр -
т рно о
підроз-
діл

Ва антна посада
Кваліфі аційні вимо и до андидатів на

заміщення ва антних посад

1.

Депар-
тамент
ре іо-
нально-
о роз-

вит та
прое -
тно о
прав-
ління

оловний спеціаліст відділ з
питань реалізації пріоритетних
прое тів б дівництва (1 штат-
на одиниця, на період навчан-

ня основно о працівни а)

освіта вища відповідно о професійно о спрям -
вання (е ономічна, манітарна), за освітньо- ва-
ліфі аційним рівнем спеціаліст або ма істр, стаж
роботи за фахом на державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро або за

фахом сфері адміністр вання не менше 3 ро ів.

оловний спеціаліст відділ
нормативно-методично о за-
безпечення розвит місцево-
о самовряд вання (1 штатна
одиниця, на період навчання

основно о працівни а)

освіта вища відповідно о професійно о спрям -
вання (юридична), за освітньо- валіфі аційним
рівнем спеціаліст або ма істр, стаж роботи за

фахом на державній сл жбі на посаді провідно о
спеціаліста не менше 1 ро або за фахом
сфері адміністр вання не менше 3 ро ів.

оловний спеціаліст відділ
взаємодії з місцевими ор а-
нами влади (1 штатна одини-
ця, на період відп ст и ос-
новно о працівни а для до -

ляд за дитиною)

освіта вища відповідно о професійно о спрям -
вання (е ономічна, манітарна), за освітньо- ва-
ліфі аційним рівнем спеціаліст або ма істр, стаж
роботи за фахом на державній сл жбі на посаді
провідно о спеціаліста не менше 1 ро або за

фахом сфері адміністр вання не менше 3 ро ів.

П А Р І Х В І Р Т К А

П А Н Е Г І Р И К Л І Ф

Л А Д О Е М А О Н А

К А П У Р Щ О Р С Л

А Н А Т М А Г Т У Т І

Ю Т Ш А Т И Е Т А Н

Т И Р С А И Л У Н А

А Н Г Е К А Т А К

Відповіді на сканворд 
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Спортивне життя. Столична влада відзначила 
організаторів ЧС з брейк�дансу Burn Battle
School 2013
Чемпіонат світ з брей -данс Burn Battle School 2013, що відб вся в

столиці напри інці серпня під патронатом олови КМДА Оле сандра По-
пова, отримав схвальні від и не лише раїнців, а й світової спільноти
молодіжних с б льт р. Майдан Незалежності зібрав понад півтори ти-
сячі часни ів зма ань з 20-ти раїн світ та понад 10 тисяч шан вальни-
ів хіп-хоп льт ри. Голова КМДА Оле сандр Попов пере онаний, що
та ий захід повинен стати традиційним та отримати належний розвито .
Про це він с азав під час з стрічі з ор анізаторами зма ань.
"Ми всіля о стим люємо та підтрим ємо заходи, я і поп ляриз ють

здоровий спосіб життя та фізичний розвито молоді. Вам вдалося
влашт вати ч дове свято танцю, м зи и та енер ії. Пере онаний, воно
має стати традиційним для нашо о міста. Ми пишаємося вашими здо-
б т ами",— під реслив Оле сандр Попов.
Очільни місь адміністрації на ородив ф ндатора фестивалю Burn

Battle School Владислава Сал на пам’ятною медаллю та вр чив подя-
и переможцям зма ань.
Зі сво о бо бібої подя вали Оле сандрові Попов за підтрим та

висловили сподівання щодо продовження співпраці між місь ою вла-
дою та прихильни ами молодіжних с б льт р. Зо рема сторони до-
мовилися про проведення б а Києва з брей -данс до Дня Києва на-
ст пно о ро

Олімпійський рух. Боротьба увійшла до програми
літніх Олімпійських ігор в Токіо у 2020 році 
та Ігор�2024
На 125-й сесії МОК, що триває Б енос-Айресі, прийнято чер ове до-

леносне рішення. Члени ор анізації остаточно затвердили види спорт ,
я і війшли до про рами літніх Олімпійсь их і ор в То іо 2020 році та
І ор-2024. А саме: ле а атлети а, весл вання, бадмінтон, бас етбол,
бо с, весл вання на аное, велоспорт, інний спорт, фехт вання, ф тбол,
імнасти а, важ а атлети а, андбол, хо ей, дзюдо, водні види спорт ,
с часне п'ятиборство, тхе вондо, теніс, настільний теніс, стрільба,
стрільба з л а, тріатлон, вітрильний спорт і волейбол. Останнім 26-м ви-
дом, я ий війшов до про рами, стала боротьба, я а набрала найбільше
балів від членів МОК— 49, тим самим випередивши бейсбол/софтбол та
с вош, я і та ож претенд вали на входження до про рами і ор

Бокс. У Києві триває юніорський Чемпіонат світу
Днями в Києві на оловній спортивній арені У раїни старт вав Чем-

піонат світ з бо с серед юніорів. Участь зма аннях підтвердили по-
над 380 бо серів з 56-ти раїн світ , зо рема і збірна У раїни. Це аб-
солютний ре орд за іль істю часни ів за всю історію проведення
т рнір . Попередній ре орд становив 300 бо серів. До 15 вересня ви-
значаться переможці та призери 13-ти ва ових ате оріях. С лад
збірної У раїни: 46 — Данило Лапін, 48 — Геор ій Іванов, 50 —
Зоравора Петросян, 52 — Р слан З бач , 54 — Андрій Ловнічий,
57 — Арт р При ода, 60 — Мирослав Іщен о, 63 — Оле сандр
Ш ет, 66 — Андрій Тере еря, 70 — Раміль Гаджієв, 75 — І ор
Ві торів, 80 — Роберт Мартон. Понад 80 — Сер ій Бе ларян. Го-
ловний тренер — Валерій Хлистов

Температура +15°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +19°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 53 %

Температура +15°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 75 %

Прогноз погоди на 10 вересня 2013 року

В першій половині дня (до 12.20) примхлива форт на по-
вернеться до нас милостивим бо ом, том не зволі айте, а
сплан йте на цей час найва оміші справи, що тисн ть тя а-
рем — їм с дилося спішне розв’язання.
ОВНИ, зміцнення посадово о та матеріально о стат с зале-

жить насамперед від вашо о с млінно о ставлення до сл жбових
обов’яз ів. Фахівець ви блис чий, р ах все " орить", одна ба-
жання слід прибор ати і пра тично ви ористов вати шанси, я і вам
дасть доля. Самостійно опинитися "в дам ах" вам не с дилося в
зв’яз із тотальною залежністю від обставин та ч жих інтересів.
ТЕЛЬЦІ, наполе ливо розчищ йте діловий шлях від он рентів,

демонстр ючи свої най ращі творчі здоб т и, природні таланти. Хва-
літься ними, заб вши про с ромність, я що мрієте поб д вати ар’є-
р . Із с перни ами не воюйте, а до ладіть ма сим м з силь, аби зро-
бити їх союзни ами, тоді шанси на спіх примножаться. Б дь-я е зма-
ання для вас цьо о ро ро є стим лом для д ховно о про рес .
БЛИЗНЯТА, не бійтеся "спопеляти" себе під час тр дово о про-

цес . Та ий "мазохізм" піде на бла о, роші до аманця засл жено
потеч ть рі ою. Тр д заради щастя родини є бла ословенним. Од-
на пам’ятайте, що ви маєте отрим вати від тих, ом допомо ли,
е вівалентн віддач . "Халявщи ів" женіть еть! Жертвенний тр д
забере здоров'яч а.
РАКИ, ваше місце — в центрі ділової п блі и, сяйте харизмою, по-

п ляриз йте свій професіоналізм, та про партнерів не заб дьте, адже
наодинці без валіфі ованої творчої оманди вам лобальних зад мів
не втілити і ар’єрних лаврів не побачити. На любовном фронті — то
роми, то блис ав и, тож виявляйте ма симальн самовіддач , охай-
теся, бо ж се с рає провідн роль для зміцнення взаємно о потя .
ЛЕВИ, в ар’єрі ви ся н ли вищо о потенційно о щабля, й тепер

тр діться на бла о сімейно о доброб т , ор анізов йте, "дреси-
р йте" домочадців (аби не транжирили роші), прищеплюйте їм
риси дбайливо о осподаря, тоді ваш дім стане ро ом достат . В
рідних стінах доленосні події набирають обертів — любіть та ша-
н йте домочадців, і тоді дача вас ні оли не зрадить.
ДІВИ, проводьте ділові пере овори з висо ими посадовцями,

ре лам йте себе — нині ваші пропозиції та ідеї ар ментовані, пе-
ре онливі, мають іпнотичний вплив на оточення. Йдіть до мети, і
те, що замислили, неодмінно втілиться в життя. День за ладає
форт нні перспе тиви для сміливих та завзятих, хто власні по ля-
ди та ідеї поставить на чільне місце.
ТЕРЕЗИ розба атіють — цей день сприяє реалізації найсо ро-

венніших бажань, мрії матеріаліз ються завдя и бла одійним над-
ходженням, допомозі родичів, меценатів. Зала одите проблеми з
подат овими ор анами. Доля поверне те, що олись взяла на-
справді в редит. Одна і ви не заб дьте розплатися з тими, ом
особисто забор вали.
СКОРПІОНИ, от йте стартов пощад для ділово о та сердечно-

о злет . Пере овори із сильними світ цьо о пройд ть на " ра", тож,
зар чившись їхньою підтрим ою (моральною, матеріальною), зможе-
те сміливо р хатися наз стріч ба атообіцяючим перспе тивам.
СТРІЛЬЦІ, день армічний, тож пожинатимете те, на що засл -

жили, але позитивно о наба ато більше. Важіль таємно о вплив
на ерівництво — ваших пра тичних р ах. Я що ерівни ви ли-
че на илим — радійте, бо арати за мин лі о ріхи вас не б д ть,
помил ють, цей візит принесе дач , й ви позб детеся тя аря зай-
вих обов’яз ів, та не заб дьте натя н ти, що ваш тр д засл ов -
єте на більш оплат ...
КОЗЕРОГИ, ма ія вашо о вплив на др жнє оточення посилить-

ся, тож не л авте, ваші помисли мають баз ватися на бла ород-
стві та порядності, тоді дося нете всьо о, чо о хочеться: авторитет
посилиться, совість б де чистою. І пам’ятайте, без вірних др зів
цьо о ро вам щастя не бачити, мерщій відновлюйте братерсь і
взаємини, я і за вала ри а байд жості.
ВОДОЛІЇ, діловий марафон на дов дистанцію з орот ими пе-

редиш ами триває... Беріться за завдання, що нес ть творче задо-
волення і ідно оплач ються. Залишитеся ви раші. Компас долі
в аз є на ар’єр та професійне вдос оналення, але ваша спеці-
альність має відповідати Божом по ли анню — плюс доведеться
тя ти воза лівих робіт чи додат ових сл жбових повноважень. З
чим добре впораєтеся і рошей заробите.
РИБИ — р хайтеся, зміна обстанов и подар є вам мас хвилю-

ючих вражень, зарядить тоніз ючою енер ією. Тіль и ні з им не
сперечайтеся, бо інтереси та вимо и он р ючої сторони для вас
за он, а лізтимете на рожен — отримаєте лютих воро ів. У шлюб-
них пар інтимне свято, втішайтеся та заряджайтеся щастям!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 0  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

Перемога "Сили духу"
В столиці відбулася спратакіада серед інвалідів праці
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Днями на території
навчально-спортив-
ної бази олімпійсь ої
під отов и "Свято-
шин" відб лася пер-
ша Київсь а місь а
спарта іада серед
інвалідів праці "Сила
д х ". Всьо о в захо-
ді взяли часть по-
над 60 часни ів, я і
представляли право-
бережний та лівобе-
режний відділи
Управління ви онав-
чої дире ції Фонд
соціально о страх -
вання від нещасних
випад ів на вироб-
ництві та професій-
них захворювань
У раїни місті Києві.

Цього дня всі охочі взяли

участь в наступних видах

спорту: настільний теніс,

шахи, шашки, армспорт,

дартс, бомбаскет (кидання

м’яча у баскетбольне кіль�

це). Переможцями та призе�

рами з настільного тенісу

серед чоловіків стали: Олек�

сандр Швець — І місце, Єв�

ген Коломацький — ІІ міс�

це, Олексій Стрілець — ІІІ

місце, серед жінок призер�

кою визнано Наталію Дмит�

ренко, ІІ місце посіла

Альона Поліщук.

На рівних з чоловіками в

змаганнях із шахів та ша�

шок брали участь жінки,

але на жаль, жодна з них не

здобула призового місця.

Тому на п'єдестал пошани

піднялися лише представ�

ники сильної половини

людства. Перемогу в зма�

ганнях здобув Олександр

Курний, на другому місці —

Андрій Колесов, третє при�

зове місце посів Олександр

Загіка. До речі, бронзовий

призер змагань з шахів

Олександр Загіка став пере�

можцем турніру, а Сергій

Легкобит та Віталій Донець

відповідно здобули друге та

третє місця.

Неймовірними за напру�

гою видалися змаганнях з

армспорту. Тут спортсмени

виступали у двох вагових ка�

тегоріях 90 кг та 90 кг+, в

першій ваговій категорії пе�

реміг Валерій Гайворон�

ський, друге місце — в

Олександра Побережного. У

ваговій категорії 90 кг+ міс�

ця розподілилися наступ�

ним чином: І місце — Ана�

толій Пастух, ІІ місце —

Олександр Курний та ІІІ

місце — Ростислав Гасій.

Після нагородження тріум�

фатор змагань у категорії 90

кг+ Анатолій Пастух поді�

лився з "Хрещатиком" сво�

їми враженнями від спарта�

кіади: "Спочатку я не плану�

вав брати участь у змаган�

нях, але спортивний азарт

взяв гору — і я вирішив ви�

ступити у армспорті. Мені

дуже сподобалося. Всі су�

перники мали свою тактику,

потрібно було підлаштову�

ватися під кожного. Мабуть,

мені допомогло те, що рані�

ше я займався спортом, то�

му маю гарну фізичну фор�

му. Однак сила у цьому

спорті — це півсправи, го�

ловне — мати неабияку ви�

тримку. Сутички тривають

лише кілька секунд, тому

потрібно вичікувати зручно�

го моменту для атаки і потім

дотиснути суперника. В ці�

лому я радий, що взяв участь

у такому заході".

В змаганнях з дартсу міс�

ця розподілилися наступ�

ним чином: чоловіки — Ан�

дрій Костюк став перемож�

цем, Валентин Орлов посів

друге місце, третє місце —

Ігор Кучер; жінки — пере�

можницею, як і в змаганнях

з настільного тенісу, стала

Наталія Дмитренко, Аліна

Северенчик та Віра Содоль

посіли друге та третє призо�

ві місця відповідно.

Одним із видів змагань

першої спартакіади інвалідів

праці "Сила Духу" був бом�

баскет, де за результатами по�

єдинків місця розподілилися

наступним чином: чолові�

ки — І місце Анатолій Мо�

гиль, ІІ — Валентин Орлов,

ІІІ — Мохамед Коброслі;

жінки — І місце Галина Клі�

ваденко, ІІ — Віра Содоль.

Своїм виступом під на�

звою "Вогонь та меч" учас�

ників і гостей спартакіади

порадував лауреат міжна�

родних і всеукраїнських

конкурсів національний ан�

самбль сучасного танцю

"Майстер�клас" Центру

культури "Святошин".

За результатами Київської

спартакіади "Сила духу"

сформована збірна команда

Управління виконавчої ди�

рекції Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві та

професійних захворювань

України у місті Києві, яка

візьме участь у Всеукраїн�

ській спартакіаді інвалідів

праці "Сила духу" в Алушті

на олімпійській базі "Спар�

так" з 26 по 29 вересня 2013
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Цей день в історії 10 вересня

1839 — Мос ві відб лася
рочиста за лад а Храм Христа
Спасителя на з ад про перемо-

вітчизняній війні 1812 ро
1894 — народився видатний
раїнсь ий письменни і режи-

сер Оле сандр Довжен о
1899 — народився Вольф

Мессін , польсь ий і радянсь ий
артист ори інально о жанр єв-
рейсь о о походження, ілюзіо-
ніст, психіатр і іпнотизер
1938 — народився Карл Ла-
ерфельд, всесвітньо відомий -
тюр'є, провідний дизайнер дом
моди "Шанель"
1955 — Дніпропетровсь

введено в е спл атацію новий
міст через Дніпро
1988 — нім еня Штеффі Граф

стала др ою тенісист ою, я ій
вдалося завоювати Вели ий шо-
лом
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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