
Поінформований — значить убезпечений
У Києві проводять безкоштовні консультації та обстеження 
на ВІЛ та гепатити В і С
Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

В столиці за сприяння Депар-
тамент охорони здоров’я
КМДА, Київсь о о місь о о
центр профіла ти и та бо-
ротьби зі СНІДом відб вається
за альномісь а а ція "Пройди
тест на ВІЛ! Отримай більше
інформації!", я а триватиме до
21 вересня 2013 ро .

Під час проведення заходу кияни та гості

столиці можуть безкоштовно отримати

консультації та обстежитись на ВІЛ!інфек!

цію, на гепатити В і С. У разі необхідності

тим, хто отримає позитивний результат, бу!

де надана інформація, як випередити хво!

робу і не дати розвинутися СНІДу за допо!

могою лікування антиретровірусною тера!

пією, яка в Україні є доступною й безкош!

товною. Все це робиться задля того, щоб в

черговий раз привернути увагу суспільства

до проблем ВІЛ/СНІДу, надати повну та

достовірну інформацію, яка допоможе

формуванню більш безпечної поведінки і

сприятиме підвищенню особистої відпові!

дальності за власне здоров’я.

Зазначимо, що на сьогодні стан роз!

витку епідемічного процесу ВІЛ!інфекції

в країні поширюється і захоплює різний

контингент населення. Останнім часом

збільшується кількість нових випадків ін!

фікування серед осіб, які не вживають ін!

’єкційні наркотики, перебувають у шлю!

бі, працюють і мають вищу та середню

освіту. Тому відсутність цілеспрямованих

профілактичних програм та високий рі!

вень стигматизації людей, які живуть з

ВІЛ/СНІДом, створюють умови для по!

ширення ВІЛ!інфекції. Задля попере!

дження та інформування населення такі

загальноміські заходи, як акція "Пройди

тест на ВІЛ! Отримай більше інформації!"

дуже актуальні для нашого суспільства.

Самозвернення осіб вразливих груп насе!

лення на подібних акціях дає змогу здій!

снювати профілактичні втручання, і клю!

чову роль тут відіграє тестування та своє!

часне виявлення ВІЛ!інфекції.

Нагадаємо, такі акції в Києві прово!

дяться вже третій рік поспіль та показу!

ють високу ефективність. Навесні поточ!

ного року заходами було охоплено при!

близно 15 тисяч мешканців столиці, про!

тестовано 1028 осіб, 19 — отримали пози!

тивний результат, з них 16 осіб вперше в

житті дізналися про свій ВІЛ!статус

Зі шкільної лави — 
до чемпіонських висот
Напередодні Дня фізичної культури і спорту у київському ліцеї "Лідер" 
відбувся олімпійський урок
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

"У здоровом тілі — здоровий
д х" — цю відом всім істин
не заб вають і в столичній ад-
міністрації. Місь а влада з ро-

в рі до ладає ма сим м
з силь, аби зал чати все біль-
ше молодих иян до занять
спортом. Щоро в столиці
від риваються нові та відре-
онстр йовані спортивні май-
данчи и й об’є ти. Вчора, на-
передодні Дня фізичної ль-
т ри та спорт , до однієї зі
ш іл Києва завітали відомі
спортивні діячі, аби на влас-
ном при ладі продемонстр -
вати юним чемпіонам — вели-
і дося нення починаються з
малень их звершень.

На олімпійський урок до київського

ліцею № 171 "Лідер", що на Печерську,

завітали голова КМДА Олександр По!

пов, заслужений майстер спорту СРСР та

України, олімпійський чемпіон з фехту!

вання Вадим Гутцайт, заслужений май!

стер спорту України, олімпійська чемпі!

онка з легкої атлетики Наталія Добрин!

ська, заслужений майстер спорту Укра!

їни, призерка олімпійських ігор з худож!

ньої гімнастики Ганна Безсонова.

Поважним гостям юні спортсмени

продемонстрували свої здібності у різ!

них видах спорту — баскетболі, футбо!

лі, туризмі, скелелазінню та атлетичній

гімнастиці. Цікаво, що ліцей "Лідер"

підтверджує свою назву і в спортивних

досягненнях вихованців закладу. Куб!

ків і нагород, які його учні здобувають

на міських та європейських змаганнях,

вистачило б на цілу область нашої дер!

жави.

Так, у школі працюють за спеціально

розробленою понад десятиліття тому

програмою "Лідер!СПОРТ", що передба!

чає пропаганду здорового способу життя

й поліпшення здоров’я дітей за допомо!

гою збільшення тижневого фізичного

навантаження учнів, залучення дітей до

масових занять фізкультурою і спортом.

Окрім того, кожен школяр 5!11!х класів

зобов’язаний двічі на тиждень займатися

в одній зі спортивних секцій по 90 хви!

лин. Для цього в ліцеї їх створено 11 — з

баскетболу, волейболу, туризму, шахів,

атлетичної гімнастики, ушу, рукопашно!

го бою, настільного тенісу, стрільби й

військово!прикладних видів спорту, ігор

ГО і спортивних танців. Заняття не є

обов’язковими для учнів, які відвідують

спортклуби поза ліцеєм, та дітей, які ма!

ють захворювання (для них діє окрема

група ЛФК).

Учениця сьомого класу ліцею Аліса

Скворцова вже три роки грає у волейбол.

Дівчинка мріє досягти чемпіонських ре!

зультатів у цьому виді спорту, тому не

приховує свого захвату від зустрічі зі сво!

їм кумиром, призеркою олімпійських

ігор з художньої гімнастики Ганною Без!

соновою. З "Хрещатиком" ділиться — са!

ме приклад чемпіонки надихає її на нові

звершення на ниві обраного виду спорту.

Іменита українська гімнастка зі свого

боку запевняє — готова й надалі від!

відувати олімпійські уроки у навчальних

закладах. Адже саме в таких звичайних

шкільних залах народжуються майбутні

чемпіони. "Всі ми вийшли з таких залів і

пішли олімпійською дорогою. Я сподіва!

юся, що проведення цих уроків стане

доброю традицією для всіх шкіл. І День

фізичної культури та спорту учні відзна!

чатимуть саме в такий спосіб — у спор!

тивних залах, у спортивному одязі та в

русі. Адже це дуже важливо для наших ді!

тей, а отже — і нашого майбутнього",—

зазначила пані Безсонова.

В свою чергу, міська влада робитиме

все можливе, аби юним киянам було де

приєднатися до занять масовим спортом.

"Наша мета — збільшити кількість спор!

тивних майданчиків, привести до ладу ті

об’єкти, які сьогодні потребують капі!

тального ремонту, реконструкції. Адже

ми маємо виховати здорове покоління, а

для цього разом зі спортивною громад!

ськістю створити відповідні умови для

занять фізичною культурою. Наші

спортсмени, викладачі готові нам в цьо!

му допомагати, тож завдання влади на

сьогодні — забезпечити необхідну мате!

ріально!технічну базу",— наголосив го!

лова КМДА Олександр Попов. Він також

запросив усіх учнів відвідати святкові за!

ходи, які відбудуться на Хрещатику 14

вересня, та зауважив, що наразі місто ак!

тивно працює над виконанням завдань

Президента України у рамках соціальної

ініціативи "Діти — майбутнє України".

Зазначимо, що загальноосвітні на!

вчальні заклади міста відіграють важливу

роль у вихованні здорового покоління. В

столиці працює 508 ЗНЗ, у яких нарахо!

вується понад 231 тисяча учнів. З ними

працюють 1085 штатних вчителів фізич!

ного виховання.

Окрім того, з метою поліпшення спор!

тивно!масової та фізкультурно!оздоров!

чої роботи в позаурочний час зі школяра!

ми загальноосвітніх навчальних закладів

проводяться заняття в спортивних гурт!

ках. Всього в місті працює 1584 секції,

які відвідують майже 35 тисяч дітей.

Також у місті працює 478 дошкільних

навчальних закладів, де навчаються і ви!

ховуються понад 100 тисяч дітей. У дитя!

чих садках працюють 60 спортивних сек!

цій і гуртків, в яких оволодівають еле!

ментами спортивних ігор більше 1,5 ти!

сячі дошкільнят

Ліцей "Лідер" підтвердж є свою назв і в спортивних дося неннях вихованців за лад

Новини

Нагороди для чемпіонів
Учора з на оди Дня фізичної льт ри та спорт

в столичній місь держадміністрації привітали ра-
щих спортсменів, я і прославляють наш столицю
за межами раїни. Понад 60 на ород з р олови
КМДА Оле сандра Попова та заст пни а місь о о
олови — се ретаря Київради Галини Гере и отри-
мали часни и літніх та зимових Олімпійсь их, Па-
ралімпійсь их та Дефлімпійсь их і ор, переможці і
призери міжнародних зма ань, ерівни и фіз ль-
т рно-спортивних ор анізацій, тренери та ветера-
ни спорт . "Ми д же вдячні вам за співпрацю з
містом й за ті спільні прое ти, я і ми реаліз ємо
разом. Нам приємно онстат вати, що завдя и
зла одженій роботі за останні ро и спостері аєть-
ся значне відновлення й розвито спортивної ін-
фрастр т ри. Приємно, що нас є рес рси прий-
мати в Києві зма ання різно о рівня. Та , столи-
ці все більше й більше про рес є спортивне життя
я висо их дося нень, та і масово о спорт . Все
це ваші дося нення, адже всі, хто працюють в сис-
темі фіз льт ри та спорт , фанати своєї справи.
Щиро вам за це дя ю, адже без вашо о патріо-
тизм , вміння, роз міння, терпіння ми не мали б
та их висо их рез льтатів. З наст паючим вас свя-
том! Гарно о настрою, нових дося нень, щастя й
бла опол ччя ваших родинах",— привітав Оле -
сандр Попов чемпіонів.
З вітальними словами до спортсменів зверн ла-

ся та ож Галина Гере а. Вона зазначила, що місто
пишається дося неннями иївсь их спортсменів,
я і прославляють столицю дале о за її межами. "Я
хоч вам подя вати за т неле працю, я ою є
вели ий спорт, за те, що, не дивлячись на тр дно-
щі, ви вірите в свою раїн й з честю та ордістю
представляєте її національні ольори. Я хоч поба-
жати всім вам, щоб вас ні оли не за інч вались
сили йти до нових перемо . Ми щиро віримо вас
і знаємо, що завдя и вам спортивна ордість і д х
У раїни л натиме по всій планеті",— зазначила па-
ні Гере а

Капремонт столичних доріг
У Києві триває апітальний ремонт дорожньо о

по риття — я вели их ма істралей, та і невелич-
их в лиць міста. Всі роботи план ють завершити
впродовж місяця, й фінанс вання об’є тів апіталь-
но о ремонт забезпечено повністю. Про це розпо-
вів в ефірі теле анал "Київ" оловний інженер КК
"Київавтодор" Василь Мельничен о. "У нас запла-
новано ви онання апітально о ремонт в лично-
дорожньої мережі міста на 24-х об'є тах, по 14-ти
об’є тах роботи вже завершені, а на 8-ми — ще
тривають. Не ви ли ає с мнівів, що вони б д ть
повністю за інчені протя ом найближчо о місяця,
адже більша частина їх же ви онана",— на олосив
пан Мельничен о. За йо о словами, "навіть є ре-
альне фінанс вання на рах н ах, і ми можемо опла-
ч вати по фа т ви онання робіт, тож жодна з під-
рядних ор анізацій не має проблем з фінанс ван-
ням по апітальном ремонт ". Головний інженер
перерах вав об’є ти, де роботи вже ви онані. Це
в лиці Прирічна й К ренівсь а (Оболонсь ий
район), в лиці Хорива, Притись о-Ми ільсь а (По-
дільс ий район), проспе т Відрадний ( межах Свя-
тошинсь о о район ), в лиці Радянсь а, Героїв вій-
ни (Ж ляни). Завершені роботи на Майдані Неза-
лежності, в лицях Садовій Дарниць ом районі,
Левадній, Горь о о, П тивльсь ій, Петра Запорож-
ця. "На стадії завершення нас переб ває в л. Оль-
жича — це вели ий об’є т Шевчен івсь ом райо-
ні, де залишилося ви онати роботи по трот арах, а
проїзна частина завершена в повном обсязі. В ли-
ця Вол о радсь а в Солом’янсь ом районі — теж
вели ий об’є т і в лиця Леніна в Ж лянах. Та ож
ви он ються роботи по двох в лицях — Ст са і На-
мова Святошинсь ом районі",— поінформ вав
оловний інженер КК "Київавтодор"

Унікальна благодійна подія
12 вересня в "Шо оладном б дин " Київсь о-
о національно о м зею російсь о о мистецтва
від рилась міжнародна бла одійна вистав а "Арт і
шо олад". Основою живописної частини події ста-
ла оновлена оле ція щорічно о міжнародно о ав-
торсь о о арт-прое т Маріанни Абрамової "Па-
літра свободи". На виставці представлено с час-
ний живопис відомих х дожни ів У раїни, Італії,
Ірландії, Маро о, Німеччини, Польщі, Р м нії,
У орщини, Франції та Швеції. Щоро арт-прое т
"Палітра свободи" об’єдн є яс равих, таланови-
тих х дожни ів із різних раїн світ в сонячній Ял-
ті, де відб вається основна частина прое т —
пленер-симпозі м, на я ом митці створюють свої
ні альні роботи. Кожно о ро К льт рний центр
"АртЛайн" пропон є частин міжнародної оле ції
для продаж з бла одійною ціллю: щораз оби-
рається найбільш а т альна соціальна тема. На-
разі ор анізатори мають за мет зібрати ошти на
реставрацію ні ально о архіте т рно о об’є -
та — Центр мистецтв "Шо оладний б дино ".
Насолодитися живописом, полас вати шо ола-
дом та зробити добр справ зможе ожен, хто
забажає. На поцінов вачів мистецтва че ає різно-
маніття живописних стилів та широ ий діапазон
цін

КИЇВ ЗАЛУЧАЄ

КИТАЙСЬКИХ

ІНВЕСТОРІВ

СТОР. 2

СТОЛИЧНИЙ 

НАВІГАТОР 

ПО СПОРТУ

СТОР. 2

ПЕРША КІНЕТИЧНА

СКУЛЬПТУРА 

У МІСТІ

СТОР. 2

ГОГОЛЬFEST,

ДИНОЗАВРИ 

ТА ЯПОНОМАНІЯ

СТОР. 3

13 вересня 2013 П’ЯТНИЦЯ № 132 (4339)

Адреси заходів: 
13 вересня з 18.00 до 22.00 –

Подільський район, Контрактова площа,
майданчик біля пам’ятника Григорію
Сковороді; 

14 вересня з 16.00 до 22.00 –
Подільський район, вул. Фрунзе, 111; 

17 вересня з 18.00 до 22.00 –
Оболонський район, вул. Полярна, 7; 

19 вересня з 18.00 до 22.00 –
Голосіївський район, майданчик біля
станції метро "Васильківська"; 

21 вересня з 16.00 до 22.00 –
Солом’янський район, площа
Космонавтів. 

Контактна особа – старший психолог
кабінету "Довіра" Антоніна Медоєва,
тел.: (044) 409220285, 409220290.
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Новини

Київ залучає китайських інвесторів
Голова КМДА Оле сандр Попов провів з стріч із представни ами и-

тайсь ої державної омпанії Guangdong Provincial Communications Group
та об оворив перспе тиви б дівництва раїнсь о- итайсь о о омерцій-
но-тор овельно о центр в столиці. Запланована площа під заб дов в
рам ах прое т с ладає 180 тис. м2, а обся інвестицій — близь о $350
млн. До основних видів бізнес омпанії належать інвестиції швид існі
автостради, б дівництво та е спл атація, автомобільні перевезення та
ло істи а. На інець 2012 ро с марні а тиви омпанії оцінювалися $45
млрд. Китайсь а сторона та ож виявила заці авленість б дівництві Ве-
ли ої ільцевої доро и на мовах онцесії та фабри и з виробництва б -
дівельних матеріалів. Оле сандр Попов зазначив, що для б дівництва
фабри и та омерційно-тор овельно о центр місто може виділити май-
данчи и на території майб тньо о технопар в Деснянсь ом районі.
“Сьо одні це майданчи 300 а, я ий вже отовий для реалізації прое -
тів, переб ває власності міста та має відповідне цільове призначення. У
нас вже є п л потенційних партнерів, я і заці авлені розмістити своє ви-
робництво на території технопар ”,— на олосив пан Попов. Та ож він
додав, що Київ отовий вести перемовини щодо б дівництва не лише Ве-
ли ої ільцевої доро и, але й підземних т нелів, я і мають розвантажити
транспортні артерії міста. Заст пни олови КМДА Р слан Крамарен о
на олосив, що ці прое ти мож ть стати частиною реалізації “Страте ії
розвит Києва до 2025 ро ”, я ою передбачене переміщення ділової та
робочої а тивності з центр міста. “Зараз на лівом березі Дніпра знахо-
диться всьо о 17 % робочих місць Києва. У бізнес- авані створять від 30
до 50 тисяч нових робочих місць для меш анців столиці та області, чим
част ово б де знято й напр щоденної мі рації з ліво о бере а на пра-
вий. А в ідеалі — нові виробництва, створені за допомо ою іноземних ін-
вестицій, підвищать е спортний потенціал міста”,— зазначив він

Місто святкуватиме “День рятівника”
З на оди відзначення в У раїні Дня рятівни а, я ий щорічно відзначає-

ться 17 вересня, в Шевчен івсь ом районі міста Києва заплановано
проведення ри-випроб вання “Юний рят вальни ”. Гра-випробов ван-
ня відб деться 13 вересня 2013 ро на стадіоні “Піонер” за адресою
в л. А адемі а Т полєва, 22-д. Почато зма ань о 12.30. У зма аннях
бер ть часть оманди за альноосвітніх навчальних за ладів район , до
я их зал чаються старші р пи чнів 14-16 ро ів та що с ладаються з
ерівни а та 11-ти часни ів (8 хлопців, 3-є дівчат). Захід відб вається з
метою підтримання й навчання молоді правилам безпечно о життя. Юні
рят вальни и продемонстр ють свої навич и подоланні мовних над-
звичайних сит ацій та вміння орист ватися засобами пожежо асіння
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На Райдужному озері — “Золота рибка”
14 вересня о 10.00 в а ваторії Райд жно о озера відб деться VI Ки-

ївсь ий місь ий фестиваль зі спортивної рибної ловлі серед дітей та
молоді з пор шенням опорно-р хово о апарат “Золота риб а”.
У рам ах відзначення Дня фізичної льт ри і спорт У раїни 10 о-

манд — від ожно о район столиці — зма атим ться рибній ловлі.
Протя ом двох один за допомо ою поплав ової в д и з бере а спортс-
мени-рибал и виборюватим ть першість в індивід альном та оманд-
ном залі . С ддівство здійснюватиметься професійними с ддями від-
повідно до чинних спортивних правил. У рам ах зма ань триватиме ви-
став а творчих робіт вихованців “Центрів соціально-психоло ічної реабі-
літації для дітей та молоді з ф н ціональними обмеженнями” мережі цен-
трів соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді Києва. На ородження пе-
реможців та часни ів фестивалю заплановано на 13.30, після чо о всі
охочі змож ть с шт вати смачної юш и та подивитися вист пи творчих
оле тивів столиці. Захід відб деться рам ах поп ляризації в ре іонах
здорово о способ життя, зал чення дітей до занять фізичною льт рою
та спортом з метою всебічно о розвит ожної дитини на ви онання со-
ціальних ініціатив Президента У раїни “Діти — майб тнє У раїни”

“Піаніно на Хрещатику”: новий конкурс
“Піаніно на Хрещати ”, встановлене рам ах льт рно-інформацій-

но о прое т “Хрещати , 32 Open Air”, о олош є он рс вихідно о дня.
За мовами он рс всі, хто бажають, мають змо записати на відео,
я вони рають на піаніно або читають біля ньо о вірші ( часни и та ож
мож ть вразити власними реативними ідеями), та відправити на сто-
рін піаніно facebook (http://goo.gl/fmPtmr). Визначають переможців
щотижня до інця вересня. “Піаніно почало жити власним життям. В Ін-
тернеті воно стало надзвичайно поп лярним. Люди ви ад ють сіля і
он рси та способи проведення дозвілля біля інстр мент . Надходять
до Департамент і прохання з ор анізацією власних вист пів, я і ми,
звичайно, підтрим ємо”,— зазначив заст пни дире тора Департамен-
т містоб д вання та архіте т ри КМДА Андрій Вавриш. Переможці ми-
н ло о тижня отримали смачні подар н и від найп- афе “К підон”

Киян запрошують на ярмарки
За інформацією Управління вн трішньої тор івлі та поб т КМДА, 13

та 14 вересня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і
ярмар и.
У п’ятницю, 13 вересня — на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в л. А а-

демі а К рчатова (в межах в лиць Мілютен а та Братиславсь ої); в л.
Алма-Атинсь ій, 64-А; в л. Бережансь ій, 15; на розі в лиць Л. Перво-
майсь о о та І. Мечни ова, в л. Тверсь ий т пи , 6/8, пров. Вино рад-
ном ; просп. Правди, 5-11; в л. Підлісній, 8, розі просп. Л. К рбаса та
б льв. Р. Роллана; на в л. Освіти ( межах в л. В зівсь ої та М. Криво-
носа); в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, на розі в л. Щ сєва та Ти-
распольсь ої, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а, в л. Олеся Гончара, 65-А.
У с бот , 14 вересня, ярмар ватим ть на в л. Б рмістен а ( межах

в лиць Василь івсь ої та Ломоносова); в л. Рев ць о о; в л. Саб рова
( межах проспе т Мая овсь о о та в л. Бальза а); б льв. А. Б чми,
1-7; просп. Оболонсь ом , 23-43, в л. Бережансь ій, 15; в л. І. К дрі
( межах в лиць П. Л м мби та Чи оріна); просп. Мос овсь ом (біля
К ренівсь о о пар ); в л. Прил жній; в л. Героїв Севастополя ( ме-
жах в л. Донця та Стражес а); в л. Татарсь ій, 32-38.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти хар-

ч вання: овочі, фр ти, м’ясо та м’ясні прод ти, риб та рибопрод -
ти, ц ор, борошно- р п’яні вироби, олію, мед, онсерви та інші прод-
товари від безпосередніх виробни ів за цінами на 10-15 % нижчими
від рин ових

Мистецтво рівноваги
У місті з’явилась перша кінетична скульптурна інсталяція

Скульптура “Рівновага” представ�

ляє собою інсталяцію висотою 6

метрів, яка виготовлена із бронзи та

сталі у 2013 році. Сама споруда

представляє витвір кінетичного

мистецтва, який обігрує ефекти ре�

ального руху всього твору або його

окремих частин, сконструйованих з

металу, скла чи інших матеріалів.

Тому від вітру дівчина на “канаті”

злегка розгойдується, балансує, на�

магаючись втримати рівновагу в на�

шому динамічному і нестійкому сві�

ті.

“Скульптурна композиція — це

великий крок в створенні унікаль�

ного культурного простору, який

має великі перспективи і залишить�

ся нашим нащадкам у спадок”,— за�

значив Петро Сліпець.

У свою чергу, міська влада підтри�

мує подібні кроки. Адже є такий ви�

слів — якщо кожен збудує гарний

будинок, то буде гарне все місто, на�

гадав голова КМДА Олександр По�

пов. “На сьогодні є підтвердження

цьому вислову — той факт, що ми

знаходимося на території нового

житлового комплексу, де представ�

лена перша кінетична скульптура —

сучасне здобуття нашого міста. Та�

кож особливо приємно, що бізнес є

соціальним та у нього є своя родзин�

ка, своє бачення,— підкреслив

Олександр Попов.— З кожним ро�

ком образ міста збагачується нови�

ми обрисами, з’являються нові сим�

воли, до яких люблять приходити

люди. Саме тому із гордістю хочу

відзначити цей унікальний скульп�

турно�архітектурний проект, який

на практиці втілює давній прин�

цип — мистецтво має належати лю�

дям. Давайте такі проекти робити

масово, а міська влада, в свою чергу,

із задоволенням їх підтримає”.

За задумом скульптора, завдання

створеної композиції — робота з

простором, внесення в нього люд�

ського масштабу, і, звісно, естетика,

яку автор розуміє не стільки як деко�

ративну, але, перш за все, смисло�

ву — зародження нового змісту, пе�

реосмислення навколишньої дій�

сності, привнесення в неї гармонії,

балансу та рівноваги. “Людський

простір не так давно отримав третій

вимір як реальну величину. Космос,

авіація й висотні будівлі підняли лю�

дину над землею, відірвали від дво�

вимірної площини. Це ще належить

нам осмислити, оскільки весь наш

категорійний і понятійний апарат,

мова, мислення, філософія сформу�

вались ще тоді, коли Земля “була

пласка і лежала на трьох китах”,—

зазначив Олександр Лідаговський.—

Пласка картина світу провокує плас�

ке мислення і вічний конфлікт, в той

час як у просторі конфлікту немає —

він складний і гармонійний”.

Скульптура “Рівновага” надає

людський масштаб не тільки на рівні

людського ока, але й душі, вважає, в

свою чергу, Сергій Целовальник.

“Так, в нашому місті не вистачає

скульптур, але все для цього робить�

ся,— запевнив головний архітектор

столиці.— Наразі в Києві є вже такі

скульптури, як кавові чашки, рояль,

який сам грає мелодії, тощо”.

Зазначимо, загалом у будівництво

“PecherSKY” загальною площею

понад 50 тис. м2 проінвестовано

близько $100 млн. На сьогодні вже

продано майже 30 % квартир. Вар�

тість 1 м2 житлової площі у ком�

плексі — від $2,8 тис

Столичний спорт�навігатор
Для популяризації здорового способу життя у всесвітній мережі
буде створено Інтернет�мапу "Київ спортивний"
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Розвито спортивної ал зі в Києві є
одним із пріоритетних напрям ів ро-
боти місь ої влади — реаліз ється
низ а заходів для поп ляризації за-
нять спортом та пропа анди здоро-
во о способ життя. Та , з ро в
рі місті з’являються нові та від-
новлюються старі об’є ти спортивної
інфрастр т ри. З пинятися на цьо-
м місто не збирається й с ладає
плани на наст пний рі . Про пер-
спе тиви роботи днями оворили на
засіданні Координаційної ради з пи-
тань фіз льт ри та спорт під е-
рівництвом олови КМДА Оле сан-
дра Попова.

Об’єкти позначать на мапах

У столиці проведуть детальний моніторинг на�

явного стану, перспектив розвитку та паспортиза�

цію всіх об’єктів спортивної інфраструктури. Та�

ке рішення ухвалили члени Координаційної ради

під час засідання.

Як розповідає ініціатор ідеї, член президії Фе�

дерації веслового слалому України, член Коорди�

наційної ради Олександр Горган, минулого літа

таку роботу вже було здійснено в Оболонському

районі. “Окрім фахової оцінки об’єктів, запитали

й думку громадськості, чи необхідні їм наявні об�

’єкти, в якому вони стані, чи, можливо, необхід�

но розширити майданчики тощо. Так, базуючись

на результатах дослідження, в Оболонському

районі було оновлено близько 40 % об’єктів спор�

тивної інфраструктури”,— відзначає пан Горган.

Такий моніторинг дозволить скласти детальну

карту розташування чинних спортивних майдан�

чиків та виявити території, де є потреба їхнього

створення.

До того ж, отриману інформацію можна вико�

ристати й для створення мапи спортивних об’єк�

тів міста. Так, Інтернет�мапа міститиме інформа�

цію про місце розташування об’єктів інфраструк�

тури, їхній технічний стан, приналежність до ви�

дів спорту. Окрім цього, майбутній навігатор змо�

же надавати інформацію про столичні спортив�

но�масові заходи та різні події.

Члени Координаційної ради підтримують таку

ініціативу, адже зараз більшість молоді навіть з те�

лефонів мають доступ до Інтернету, що дозволить

молодим спортсменам значно оперативніше от�

римувати інформацію. “Люди в пошуку задають

вид спорту, яким би вони хотіли позайматися, а

система показує їм адреси, де це можна зробити.

Для користувачів це буде дуже зручно”,— пояс�

нює Олександр Горган.

Заступник директора департаменту — началь�

ник управління сім’ї, молоді та спорту Департа�

менту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Ва�

дим Костюченко відзначає, що для більшості під�

літків і молоді інформаційним першоджерелом є

саме Інтернет. “Саме тому ми спробуємо популя�

ризувати здоровий спосіб життя, рух фізичної

культури та спорту у всесвітній мережі й створи�

мо для цього Інтернет�мапу “Київ спортив�

ний”,— каже Вадим Костюченко.

Спорт — у кожен двір

Члени Координаційної ради обговорили й ство�

рення в столиці міського та районних центрів фі�

зичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. “Го�

ловне завдання цих центрів — наблизити спорт до

кожного киянина. Йдеться про створення в кож�

ному районі столиці багатофункціональних спор�

тивних майданчиків, на яких можна займатися

п’ятьма�сімома видами спорту,— розповідає Вадим

Костюченко.— Також центри “Спорт для всіх” до�

зволять врегулювати в столиці діяльність усіх спор�

тивних клубів і вивести їх на новий рівень роботи”.

До речі, такі центри вже функціонують у Дес�

нянському та Подільському районах міста. Зокре�

ма до мережі Деснянського центру входить 12

спортивних клубів за місцем проживання, а до По�

дільського — 11. Загалом у закладах культивується

24 спортивні напрямки, а саме: спортивні секції з

боксу, кікбоксингу, акробатики, шахів, настільно�

го тенісу, футболу, рукопашного бою тощо.

Також на засіданні обговорили питання переда�

чі дитячо�юнацьких спортивних шкіл в оператив�

не управління Департаменту освіти і науки, моло�

ді та спорту й висловили деякі пропозиції до бю�

джету Києва на 2014 рік, аби в наступному році га�

лузь могла гідно функціонувати. Першочергово в

цьому плані необхідно завершити реконструкцію

стадіону “Русанівець” на бульварі О. Давидова,

10�12, стадіону на Драйзера, 2�Б та створення

спортивного комплексу в парку культури та відпо�

чинку “Партизанська слава” на вул. Тростянець�

кій, 60 тощо. Зауважимо: місто й спортивна гро�

мадськість продовжать відновлювати спортивну

інфраструктуру та пошук інновацій з метою все�

бічного розвитку кожної дитини на виконання со�

ціальних ініціатив Президента України Віктора

Януковича “Діти — майбутнє України”.

Підсумовуючи засідання, голова КМДА Олек�

сандр Попов відзначив, що у столиці існує потуж�

на база об’єктів спортивної інфраструктури, од�

нак вона абсолютно не задовольняє потреби

мешканців нашого міста. “Саме тому спільними

зусиллями громадськості та працівників профіль�

ного департаменту ми повинні створити всі необ�

хідні умови для наближення та доступності спор�

ту. Зокрема розвиток проекту “Спорт для всіх”

дозволить підвищити значення фізичної культури

у повсякденному житті киян, допоможе зміцнити

здоров’я та сформувати серед дітей, підлітків, мо�

лоді й дорослого населення моду на здоровий

спосіб життя”,— зазначив Олександр Попов.

Наостанок, за активну підтримку екстремаль�

них видів спорту у столиці президент Української

федерації вейкбордингу та воднолижного спорту

Юрій Зозуля вручив Олександру Попову іменну

відзнаку спортивно�музичного фестивалю екс�

тремальних видів спорту "Free Games. Територія

екстриму", який відбувся минулими вихідними у

парку Дружби народів під патронатом голови

КМДА

Розвито спортивної ал зі в Києві є одним із пріоритетних напрям ів роботи місь ої влади

Від вітр дівчина на " анаті" зле а роз ойд ється, баланс є, нама аючись
втримати рівнова в нашом динамічном й нестій ом світі

Цифра дня

503 200 000 
пасажирів було перевезено в столиці міським електричним
транспортом у січні—липні 2013 року (103,8 % до рівня відповідного
періоду 2012 року) 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

У Києві на території ново о елітно о житлово о ом-
пле с “PecherSKY” в Печерсь ом районі від рили
перш в місті інетичн с льпт рн інсталяцію “Рівно-
ва а” відомо о раїнсь о о с льптора Оле сандра Лі-
да овсь о о. Урочисте від риття с льпт ри відб лося
напередодні за часті автора омпозиції, олови КМДА
Оле сандра Попова, оловно о архіте тора столиці Сер-
ія Целовальни а, ендире тора Національно о льт р-
но-х дожньо о і м зейно о омпле с “Мистець ий Ар-
сенал” Наталії Заболотної, олови на лядової ради ТОВ
“Інте ра-Холдин ” Петра Сліпця, що є заб довни ом
ново о омпле с , а та ож діячів льт ри та мистецтв.
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ГогольFest, динозаври та япономанія
"Хрещатик" дізнався, як цікаво провести вихідні

За сучасним мистецтвом — 
на ГогольFest

Цьогоріч Шостий фестиваль сучасного

мистецтва ГогольFest триватиме з 13 по 22

вересня на території покинутого "Експери�

ментально�механічного заводу", що на Ви�

дубичах. На фестивалі представлятимуть те�

атральні вистави, музичні виступи, аудіо� та

відеоінсталяції, різноманітні виставки.

В п’ятницю фестиваль відкриється двома

перформансами: театральним та музичним.

Поціновувачі "ДАХу" побачать "Ні Бог, ні

Цар, ані Герой" у постановці Владислава

Троїцького. У виставі об'єднають театр, му�

зику, проекції та елементи "нового цирку" —

шоу відомого французького циркового ре�

жисера Стефано Рікарделя.

Музична частина — це кіноперформанс

забороненого колись фільму "Хліб" Миколи

Шпиковського у супроводі гурту Port Mone

(Білорусь). Вартість входу: в день відкриття

та закриття 50 грн, в інші дні — 20 грн.

Любителів пива кличуть на ВДНГ 
і "Спартак"

З 13 по 15 вересня море пива обіцяють від�

разу в двох місцях столиці. На ВДНГ відбу�

деться SeptemberFEST�2013 з національним

ярмарком пива, де можна буде спробувати

більше 100 сортів хмільного напою від відомих

пивних брендів, розіграшами подарунків і

спартакіадою. Увечері для відвідувачів висту�

патимуть групи Lezo Terezy, O. Torvald (пт),

ДМЦ, Without Limits, "Ляпіс Трубецкой" (сб),

"Коло Дій", Well, "Скрябін" (нд). Вхід вільний.

На території стадіону "Спартак" відбудеть�

ся десятий ювілейний "Октоберфест" —

українська версія відомого німецького пив�

ного фестивалю. Цьогоріч на гостей чекає

ще більше музики, розваг, конкурсів, екс�

клюзивні сорти пива з Мюнхена і традицій�

ні німецькі закуски: сосиски, тушкована ка�

пуста, смажена картопля, свинячі реберця.

Крім того, на заході виступатимуть україн�

ські музичні колективи. Фестиваль відкри�

тий з 15.00 до 23.00 13 вересня і з 11.00 до

23.00 у вихідні. Вартість квитка: 50 грн (пт, сб

і нд — до 14.00), 80 грн (сб — після 14.00).

У "Експоцентрі України" "оживуть"
динозаври

З 10 вересня по 13 жовтня у столиці триває

найбільша в світі виставка динозаврів. Про�

ект був задуманий і реалізований в Аргенти�

ні, а об'їздив майже весь світ.

На виставці в натуральну величину пред�

ставлені доісторичні ящери й стародавні

рептилії, які також вміють рухатися, плеска�

ти крилами і хижо клацати зубами. Експо�

нати охоплюють практично всі відомі науці

види динозаврів — від невеликих і хижих ве�

лоцирапторів до величезних незграбних

диплодоків. Відвідувачі зможуть погуляти

по відтворених доісторичних лісах на тери�

торії в 3500 квадратних метрів, а також по�

дивитися тематичний відеофільм в ЗD�кіно�

театрі. Для маленьких гостей передбачена

інтерактивна ігрова зона з рухомим дино�

завриком, всілякі конкурси та розваги.

Виставка працює щодня з 10.00 до 20.00 в

Національному комплексі "Експоцентр

України". Вартість квитків: 70 грн (будні), 80

грн (вихідні) для дітей і відповідно 80 і 90 грн

для дорослих. Можна купити сімейні на 4�х

осіб по 270 грн (будні) або 300 грн (вихідні).

В Пирогові покажуть буковинське
весілля

15 вересня з 12.00 до 17.00 у Національно�

му музеї народної архітектури та побуту

України (експозиція "Середня Наддніпрян�

щина") відбудеться свято "Осінь весільна". У

виконанні фольклорних колективів з Черка�

щини, Кіровоградщини, Сумщини, Вінни�

ччини, Київщини та Чернігівщини буде по�

казано різні весільні обряди: сватання, випі�

кання та прикрашання короваю, розплітан�

ня коси, приїзду молодого, зустрічі невіст�

ки, викупу та скривання молодої, перезви

тощо. Родзинкою цьогорічного заходу стане

буковинське весілля у виконанні фольклор�

но�етнографічного колективу з Чернівців

(на майданчику біля Михайлівської церкви).

На Співочому полі організовують вистав�

ку�продаж весільного печива (короваї,

шишки, верчі, пташки, голуби) та атрибути�

ки (рушники, віночки, ікони, прикраси, на�

родний одяг). Відвідувачів навчать виготов�

ляти весільну витинанку, ляльку�наречену,

розписувати весільних птахів та плести бар�

вінковий вінок.

Киянам влаштовують 
"ЯпоноМанію"

13—15 вересня в "КиївЕкспоПлаза" (вул.

Салютна, 2�Б) відбудеться друга щорічна

фестиваль�виставка "ЯпоноМанія", присвя�

чена японській культурі. Кожен охочий змо�

же відчути себе частиною цієї дивовижної

країни, перлини сходу, відвідавши серію

майстер�класів, лекцій та експозицій ви�

ставки.

Виставкова площа буде поділена на секто�

ри, кожен з яких відображає географічну

особливість країни: гора Фудзі, кулінарний

острів, острів майстер�класів, острів краси,

острів самураїв. В програмі — лекції, при�

свячені історії, культурі й традиціям Японії,

майстер�класи з виготовлення орігамі, іке�

бани, каліграфії, знайомство з японською

мовою, приготування суші та показові ви�

ступи східних бойових мистецтв.

Виставка працюватиме з 10.00 до 19.00 ( в

неділю до 17.00). Вартість квитка: 40 грн для

дорослих, 20 грн для дітей, малечі до 7 років

вхід вільний. Розклад подій на www.japanma�

nia.kiev.ua.

"Олімпійський урок" та індустрія
спорту

14 вересня з 12.00 на Хрещатику проведуть

Всеукраїнський олімпійський урок. Під час

уроку на 40�ка спортивних майданчиках ко�

жен охочий зможе спробувати свої сили як в

олімпійських, так і неолімпійських видах

спорту, отримати точні поради від тренерів і

просто поспілкуватися з чемпіонами та при�

зерами Олімпійських ігор, чемпіонатів світу

та Європи. Крім того, відбудеться нагород�

ження найкращого спортсмена місяця за

версією НОК України. А по завершенні уро�

ку о 14.00 публіка стане свідком великого

легкоатлетичного турніру "Стрибки з жер�

диною на Майдані".

З 13 по 14 вересня в "Українському домі"

за підтримки Мінмолодьспорту та КМДА

відбудеться виставка�форум "Спорт та спор�

тивна індустрія України". Її учасники —

спортивні об'єднання, федерації, клуби,

спортивні школи та секції, мережі спортклу�

бів, фітнес�центри, магазини спортивного

спорядження та харчування. Протягом ви�

ставки її учасники представлять свої види

спорту, продемонструють спортивне облад�

нання та навіть дадуть перші уроки з певно�

го виду спорту. В рамках виставкового фору�

му відбуватимуться покази документальних

фільмів та діятиме фотовиставка раритетних

світлин українських спортсменів. Клуби та

федерації продемонструють нагороди про�

фесійних спортсменів та розкажуть про істо�

рію розвитку свого виду спорту. Батьки змо�

жуть порадитися з професійними тренерами

та обрати найкращий варіант для своєї дити�

ни. Вхід вільний.

"Офісний планктон" запрошують
на велопробіг

15 вересня о 11.00 в парку КПІ стартує

Всеукраїнський велопробіг "На швидкості

життя". Його мета — привернути увагу до

проблеми фізичної активності офісних пра�

цівників і гіподинамії. У велопробігу можуть

взяти участь всі бажаючі від 16 років зі сво�

їми велосипедами будь�якого типу, що від�

повідають технічним вимогам правил до�

рожнього руху. Маршрут проляже по прос�

пекту Перемоги, бульвару Шевченка, через

вулиці Басейну, Експланадну і Саксаган�

ського до Троїцької площі. Зареєструватися

можна на сайті www.velo.arterium.ua

Національна оперета відкриває 
сезон

15 вересня о 19.00 на сцені театру — свят�

ковий гала�концерт до відкриття 79�го теат�

рального сезону. У концертній програмі буде

представлено всю палітру стилів та жанрів, у

яких працює сучасний музичний театр євро�

пейського зразка: улюблені, перевірені ча�

сом ретро�номери та прем’єри�сюрпризи.

Яскраву "соковиту" картинку сценічного

оформлення збагатять мультимедійні спец�

ефекти і просторова гра декорацій�транс�

формерів. Вартість квитка: 60—250 грн.

Солодощі на благо

15 вересня з 11.00 до 20.00 в Маріїнському

парку біля "Ракушки" пройде фестиваль "Бла�

гофест" з ярмарком випічки і солодощів, у то�

му числі вегетаріанських і дієтичних. На по�

дію запросять вихованців дитячих будинків.

Продавати свою продукцію будуть кон�

дитерські будинки, кафе, пекарні, а також

компанії, що виробляють дієтичні продук�

ти. Відвідувачі зможуть поласувати бель�

гійським шоколадом, горішками в глазурі,

яскравими капкейками і тістечками. Під

час фестивалю заплановані музичні висту�

пи, танцювальні та кулінарні майстер�кла�

си, вистави акробатів, ходулістів, танцю�

ристів, а також квести і виставка раритет�

них авто. Вхід вільний. Деталі на

www.blagofest.org.ua

Для малень их остей "Е споцентрі У раїни" передбачена інтера тивна і рова зона з р хомим динозаври ом, всіля і он рси та розва и

Про затвердження Положення про Управління (центр) надання 
адміністративних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)
Розпорядження № 1432 від 20 серпня 2013 року

Відповідно до законів України “Про адміністративні послуги”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 “Про затвердження Примір

ного положення про центр надання адміністративних послуг”, рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 338/9395 “Про ут

ворення Центрів надання адміністративних послуг у місті Києві”, з метою забезпечення діяльності у місті Києві Управління (центру)
надання адміністративних послуг:

1. Затвердити Положення про Управління (центр) надання адміністра�
тивних послуг апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), що додається.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
20.08.2013 № 1432

ПОЛОЖЕННЯ
Про Управління (центр) надання адміністративних послуг 

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

1.Управління (центр) надання адміністративних послуг апарату вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) (далі — Управління (центр)) — структурний підрозділ Апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації), утворений для надання адміністративних послуг через адмі�
ністратора шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних по�
слуг в місті Києві.

2. Управління (центр) у своїй діяльності керується Конституцією та за�

конами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, цим Положенням.

3. Основними завданнями Управління (центру) є:
3.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк

та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
3.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та по�

ліпшення якості їх надання;
3.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та по�

рядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністра�
тора.

4. Управлінням (центром) забезпечується надання адміністративних
послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надан�
ня адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Управління
(центр), визначається рішенням Київської міської ради.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Управління
(центр), суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначаєть�
ся рішенням Київської міської ради, та включає адміністративні послуги
органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Мініс�
трів України.

5. В Управлінні (центрі) за рішенням Київської міської ради також мо�
же здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких від�
несено до повноважень Київської міської ради та її виконавчого органу.

6. У приміщенні, де розміщується Управління (центр), можуть надава�
тися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фото�
графування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг
тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурс�
ній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та
витрат часу суб’єкта звернення.

7. Складовою частиною Управління (центру) є дозвільний центр, утво�

рений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері гос�
подарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг
з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів до�
звільного характеру у сфері господарської діяльності.

8. Управління (центр) здійснює методологічне та організаційне забез�
печення Центрів надання адміністративних послуг районних в місті Києві
державних адміністрацій.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Управ�
лінні (центрі) звертається до адміністратора, який організовує надання
адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади
головою Київської міської державної адміністрації за поданням начальни�
ка Управління (центру) та погодженням із заступником голови Київської
міської державної адміністрації�керівником апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

На посаду адміністратора призначається особа, яка має вищу освіту
відповідного професійного спрямування за освітньо�кваліфікаційним рів�
нем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 2 років, або стаж
роботи за фахом у сферах управління не менше 3 років при необхідності,
виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та
функцій.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його
прізвища, імені, по батькові та найменування Управління (центру).
12. Державний адміністратор призначається на посаду та звільняється

з посади головою Київської міської державної адміністрації за поданням
начальника Управління (центру) та погодженням із заступником голови
Київської міської державної адміністрації�керівником апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і
Державною службою України з питань регуляторної політики та підприєм�
ництва.

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Найближчими днями в столиці вир ватиме льт рне життя та роз-
ва и на б дь-я ий сма . У п’ятницю розпочинається фестиваль с -
часної льт ри Го ольFest, а добре пиво з м зи ою обіцяють на
SeptemberFEST та "О тоберфест". Кияни мають змо дол читися
до японсь ої льт ри на "ЯпоноМанії", до весільних традицій —
Пиро ові, здорово о способ життя — на Олімпійсь ом році в се-
редмісті. Дорослих і малю ів неодмінно вразять і величезні дино-
заври, я і " ляють" на тематичній виставці в доісторичних лісах
"Е споцентр У раїни".
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 13 вересня 2013 року

На посаду державного адміністратора призначається особа, яка має
вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо�кваліфі�
каційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого са�
моврядування не менше 2 років, або стаж роботи в інших сферах управ�
ління не менше 3 років.

13. Основними завданнями адміністратора є:
13.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій

щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
13.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для на�

дання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання доку�
ментів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг
не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням
вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

13.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового
зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг
(у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернен�
ня), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг,
оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

13.4 Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг
суб’єктами їх надання;

13.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адмі�
ністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

13.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених за�
коном.

14. Адміністратор має право:
14.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних

послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх
управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг,
в установленому законом порядку;

14.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та
органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою на�
дання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з до�
триманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

14.3. Інформувати начальника Управління (центру) та суб’єктів надан�
ня адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про на�
дання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення ви�
явлених порушень;

14.4. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії
(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які
необхідні для надання адміністративної послуги;

14.5. Порушувати клопотання перед начальником Управління (центру)
щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Управлін�
ня (центру).

15. Основні завдання та права державного адміністратора визначені
статтею 5 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”.

16. Управління (центр) очолює начальник, який призначається на по�
саду та звільняється з посади головою Київської міської державної адмі�
ністрації в установленому порядку за поданням заступника голови Київ�
ської міської державної адміністрації�керівника апарату виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

На посаду начальника Управління (центру) призначається особа, яка
має вищу освіту відповідного професійного спрямування за освіт�
ньо�кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років, або стаж
роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не мен�
ше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозді�
лом основних завдань та функцій.

17. Начальник Управління (центру) відповідно до завдань, покладених
на Управління (центр):

17.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління (центру), несе пер�
сональну відповідальність за виконання покладених на Управління (центр)
завдань, визначає функції та ступінь відповідальності свого заступника,
керівників відділів. Контролює роботу відділів Управління (центру) та за�
безпечує підвищення ділової кваліфікації їх працівників;

17.2. Вносить на розгляд голови Київської міської державної адмініс�
трації та заступника голови Київської міської державної адміністрації� ке�
рівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проекти розпорядчих документів з пи�
тань, що належать до компетенції Управління (центру);

17.3. Забезпечує виконання доручень голови Київської міської держав�
ної адміністрації та заступника голови Київської міської державної адмі�
ністрації�керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), перспективних і поточних пла�
нів діяльності Управління (центру).

17.4. Готує і подає на затвердження в установленому порядку Поло�

ження про Управління (центр) надання адміністративних послуг апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), внесення змін до нього і структури.

17.5. Затверджує в установленому порядку положення про відділи
Управління (центру) та посадові інструкції працівників;

17.6. Подає згідно із законодавством пропозиції заступнику голови Ки�
ївської міської державної адміністрації — керівнику апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
щодо призначення, звільнення з посад та переміщення працівників
Управління (центру), своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накла�
дання стягнень.

Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Управлін�
ня (центру), забезпечує підвищення їх кваліфікації. 

Контролює стан виконавської дисципліни.
17.7. Здійснює в межах методологічного та організаційного забезпе�

чення керівництво Центрів надання адміністративних послуг районних в
місті Києві державних адміністрацій.

17.8. Організовує діяльність Управління (центру), у тому числі щодо
взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів
до підвищення ефективності роботи Управління (центру);

17.9. Координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своє�
часність виконання ними обов’язків;

17.10. Організовує інформаційне забезпечення роботи Управління
(центру), роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час
проведення інформаційних заходів;

17.11. Сприяє створенню належних умов праці в Управлінні (центрі),
вносить пропозиції заступнику голови Київської міської державної адмі�
ністрації�керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), щодо матеріально�технічного
забезпечення Управління (центру);

17.12. Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
17.13. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та

згідно з цим положенням.
18. Начальник Управління (центру) має заступника, який за його по�

данням, погодженим із заступником голови Київської міської державної
адміністрації�керівником апарату виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), призначається на посаду та
звільняється з посади головою Київської міської державної адміністрації в
установленому порядку.

19. Час прийому суб’єктів звернень в Управлінні (центрі) становить
шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загаль�
ним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через
Управління (центр). Управління (центр) два дні на тиждень (вівторок, чет�
вер) здійснює прийом суб’єктів звернень до 20�ї години та в суботу до
16�ї години.

20. Для здійснення функцій, покладених на Управління (центр) апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), начальник та працівники наділяються правами, виконують
обов’язки і несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства,
інших нормативно�правових актів, що регулюють порядок і умови прохо�
дження держслужби, а також Правил внутрішнього трудового розпорядку
працівників апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) і цього Положення.

Покладення на Управління (центр) обов’язків, не передбачених цим
Положенням, і таких, що не стосуються питань роботи Управління (цен�
тру), не допускається.

21. Управління (центр) під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, ін�
шими державними органами, органами місцевого самоврядування, під�
приємствами, установами або організаціями.

22. Начальник Управління (центру) щомісячно до 25 числа складає гра�
фік чергувань адміністраторів на наступний місяць з врахуванням вимог
статті 50 Кодексу законів про працю України та підпункту 3 статті 6 Зако�
ну України “Про адміністративні послуги” та погоджує його із заступником
голови Київської міської державної адміністрації�керівником апарату ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації).

За рішенням Київської міської ради час прийому суб’єктів звернень
може бути збільшено.

23. Витрати на утримання Управління (центру) проводяться за рахунок
видатків, що виділяються для утримання апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

24. Місцезнаходження Управління (центру): м. Київ, вул. Дніпровська
набережна, 19�б.

Заступник голови�керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження змін до Статутів стоматологічних поліклінік
Розпорядження № 1431 від 20 серпня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 19 лютого
2009 року № 60/1115 “Про створення територіального медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у місті Києві”, в межах функцій ор�
гану місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту Дитячої стоматологічної полі�
клініки № 1 Шевченківського району м. Києва, затвердженого роз�
порядженням Київської міської державної адміністрації від 29 бе�
резня 2002 року № 677, виклавши його в новій редакції, що додає�
ться.

2. Затвердити зміни до Статуту Стоматологічної поліклініки № 1
Шевченківського району м. Києва, затвердженого розпоряджен�
ням Київської міської державної адміністрації від 20 березня 2002
року № 662, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Затвердити зміни до Статуту Стоматологічної поліклініки
Дарницького району м. Києва, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 22 березня 2002 ро�
ку № 586, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Затвердити зміни до Статуту Стоматологічної поліклініки По�
дільського району м. Києва, затвердженого розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 28 травня 2002 року

№ 1046, виклавши його в новій редакції, що додається.
5. Затвердити зміни до Статуту Дитячої стоматологічної поліклініки

№ 2 Шевченківського району м. Києва, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 29 березня 2002 року № 678,
виклавши його в новій редакції, що додається.

6. Затвердити зміни до Статуту Стоматологічної поліклініки Оболон�
ського району м. Києва, затвердженого розпорядженням Київської місь�
кої державної адміністрації від 08 квітня 2002 року № 731, виклавши йо�
го в новій редакції, що додається.

7. Стоматологічним поліклінікам зареєструвати зміни до Статуту у по�
рядку, встановленому законодавством України.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

29 березня 2002 № 677 
(в редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

20.08.2013 № 1431

СТАТУТ
ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ № 1

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 26199051)
м. Київ�2013

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дитяча стоматологічна поліклініка № 1 Шевченківського району

м. Києва (далі — Установа) є бюджетною (неприбутковою) Установою, що
заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва
та входить до складу Територіального медичного об’єднання "СТОМАТО�
ЛОГІЯ” у місті Києві та підпорядкована Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністра�
ції).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, зако�
нами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпоря�
дженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабі�
нету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпоряджен�
нями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), нака�
зами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ад�
міністрації), Територіального медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у
м. Києві цим Статутом та іншими нормативно�правовими актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах
Державної казначейської служби України, здійснює бухгалтерський і пер�
винний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому за�
конодавством порядку.

1.4. Повне найменування Установи: Дитяча стоматологічна поліклініка
№ 1 Шевченківського району м. Києва;

1.5. Місцезнаходження Установи: просп. Перемоги, 76, м. Київ,
03113.

1.6. Установа є юридичною особою, користується правом оператив�
ного управління щодо закріпленого за нею майна, має штамп встановле�
ного зразка, печатку із власним найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефектив�

ного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих резуль�
татів в наданні медичної допомоги дитячому населенню.

Головним завданням Установи є забезпечення потреб дитячого насе�
лення у кваліфікованій і доступній стоматологічній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є: 

медична практика;
надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та рап�

тових захворюваннях, травмах щелепно�лицьової ділянки;
кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що звернулися до

поліклініки;
своєчасне та кваліфіковане надання медичної стоматологічної допомо�

ги населенню на амбулаторному прийомі в поліклініці та вдома хворим,
котрі за станом здоров’я і характером захворювання не можуть відвідати
поліклініку, потребують постільного режиму і систематичного догляду;

консультативно�діагностичні послуги;
лікування хворих, включаючи повний комплекс заходів по консерва�

тивному та оперативному лікуванню стоматологічних хворих, відновлю�
вальні заходи;

залучення до комплексного лікування та протезування хворих допоміж�
них методів лікування;

застосування в діагностиці найсучаснішої рентгенодіагностичної апа�
ратури (панорамні знімки, комп’ютерні дослідження, інше);

виконання державних та міських медичних програм;
надання сервісного обслуговування медичної апаратури;
розроблення, впровадження та здійснення прогресивних методів ліку�

вання;
творення належних умов для здійснення лікувально�оздоровчої прак�

тики;
у випадках необхідності своєчасна госпіталізація хворих в стаціонари

лікарень, клінік НДІ;
підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як лікарів, зуб�

них техніків, так і медичних сестер поліклініки, а також атестація медич�
ного персоналу;

підготовлення, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з
питань діагностики, лікування та економічної діяльності

експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продов�
ження листків непрацездатності, своєчасне направлення хворих на МСЕК;

здійснення господарської діяльності у порядку, визначеному законо�
давством України;

надання платних медичних послуг населенню згідно з законодавством
України.

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених

цим пунктом, необхідна наявність спеціального дозволу, Установа отри�
мує його в порядку, визначеному законодавством України.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями

та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на до�
говірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бю�
джетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено законодав�
ством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права і обов’язки в сфе�
рах планування, матеріально�технічного постачання, організації праці та
заробітної плати, фінансів, цін, кредиту, природокористування та охоро�
ни навколишнього середовища, передбачених законодавством України.

3.4. Установа є розпорядником коштів бюджету в межах бюджетних
асигнувань у відповідному бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі — Керівник)

на основі єдиноначальності. Керівник Установи несе персональну відпові�
дальність за діяльність Установи.

4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з поса�
ди наказом директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за по�
годженням з заступником голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків на контрактній основі.

Заступники Керівника Установи, завідуючі відділеннями, керівник юри�
дичної служби Установи призначаються на посаду і звільняються з поса�
ди наказом Керівника Установи за погодженням з Департаментом охоро�
ни здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Головний бухгалтер Установи призначається на посаду і звільняється з
посади наказом Керівника Установи за погодження з органами Державної
казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи.

4.3. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Установи в ме�
жах своїх повноважень, видає накази і дає вказівки, обов’язкові до вико�
нання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівників та
накладає стягнення, затверджує положення про структурні підрозділи,
посадові інструкції, складає штатний розклад Установи у межах встанов�
лених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівників і подає
на затвердження директору Департаменту охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров’я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) кошторис, план асигнувань на бюджетний рік.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її ін�

тереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від
форм власності, державних органах влади та органах місцевого само�
врядування, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає до�
ручення, має право першого підпису на фінансових, банківських та інших
документах Установи.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового потен�

ціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного праців�
ника:

5.1.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць, визна�
чається їх кількість.

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, здійсню�
ється тарифікація та встановлюються працівникам надбавки до посадо�
вого окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, профе�
сійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з законодавством
України. Премії, надбавки до посадового окладу для головного лікаря та
його заступників встановлюються відповідно до наказу Територіального
медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві за попереднім подан�
ням Установи.

5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість до�
даткових відпусток, згідно з трудовим законодавством України.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відпо�
відними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
охорони здоров’я України, іншими нормативно�правовими актами та
внутрішніми нормативними документами, в межах асигнувань визначе�
них кошторисом.

5.3. Відносини працівників і Установи будуються на основі безстроко�
вих або, в разі необхідності, строкових трудових договорів (контрактів),
умови яких визначаються у відповідності до законодавства України про
працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструк�
цій та за угодою між Товариством та відповідним працівником.

Установа зобов’язана виконати всі види обов’язкового соціального
страхування своїх робітників, а також гарантує їм оплату заробітної пла�
ти не нижче мінімуму встановленого законодавством

6. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально�технічну базу і кошти Установи складають основні

фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові
ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві оперативного
управління.

6.3. Витрати на утримання Установи фінансуються за рахунок місце�
вого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власника або уповнова�
женого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в
оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу не�
рухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати
з балансу основні засоби в установленому порядку.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік резуль�

татів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність у поряд�
ку, визначеному чинним законодавством України. Фінансова звітність Ус�
танови надається Департаменту комунальної власності м. Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється
податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до зако�
нодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником
або уповноваженим ним органом у порядку, визначеному законодав�
ством України.

7.4. Установа підзвітна та підконтрольна Територіальному медичному
об’єднанню “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Кисві.

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8.1. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв’язку з ви�

конанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хво�
робу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сто�
рони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості,
крім передбачених законодавчими актами випадків.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до

законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації або

ліквідації за рішенням власника чи уповноваженого ним органу, за рі�
шенням суду у порядку, встановленому законодавством України.

10.2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, га�
рантується додержання їх прав і інтересів у відповідності до трудового
законодавства України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи, які залишилися після за�
доволення претензій кредиторів і членів колективу, використовуються за
вказівкою власника або уповноваженого ним органу.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

20 березня 2002 № 662 
(в редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
20.08. 2013 № 1431

СТАТУТ 
СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ № 1 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

(Нова редакція) 
(Ідентифікаційний код 02007673) 

м. Київ�2013

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Стоматологічна поліклініка № 1 Шевченківського району м. Києва
(далі — Установа) є бюджетною (неприбутковою) Установою, що за�

снована на комунальній власності територіальної громади міста Києва та
входить до складу Територіального медичного об’єднання "СТОМАТОЛО�
ГІЯ” у місті Києві та підпорядкована Департаменту охорони здоров’я ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, зако�
нами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпоря�
дженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабі�
нету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпоряджен�
нями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), нака�
зами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської ад�
міністрації), Територіального медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у 
м. Києві, цим Статутом та іншими нормативно� правовими актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах
Державної казначейської служби України, здійснює бухгалтерський і пер�
винний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому за�
конодавством порядку.

1.4. Повне найменування Установи: Стоматологічна поліклініка № 1
Шевченківського району м. Києва.

1.5. Місцезнаходження Установи: вул. Шота Руставелі, 26, м. Київ,
01004.

1.6. Установа є юридичною особою, користується правом оператив�
ного управління щодо закріпленого за нею майна, має штамп встановле�
ного зразка, печатку із власним найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефектив�

ного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих резуль�
татів в наданні медичної допомоги населенню.

Головним завданням Установи є забезпечення потреб населення у
кваліфікованій і доступній стоматологічній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:
медична практика;
надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та

раптових захворюваннях, травмах щелепно�лицьової ділянки;

кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що зверну�
лися до поліклініки;

своєчасне та кваліфіковане надання медичної стоматологічної
допомоги населенню на амбулаторному прийомі в поліклініці та
вдома хворим, котрі за станом здоров’я і характером захворювання
не можуть відвідати поліклініку, потребують постільного режиму і
систематичного догляду;

консультативно�діагностичні послуги;
лікування хворих, включаючи повний комплекс заходів по кон�

сервативному і оперативному лікуванню стоматологічних хворих,
відновлювальні заходи;

залучення до комплексного лікування та протезування хворих до�
поміжних методів лікування;

застосування в діагностиці найсучаснішої рентгенодіагностичної
апаратури (панорамні знімки, комп’ютерні дослідження, інше);

виконання державних та міських медичних програм;
надання сервісного обслуговування медичної апаратури;
розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів лі�

кування;
створення належних умов для здійснення лікувально�оздоровчої

практики;
у випадках необхідності своєчасна госпіталізація хворих в стаціо�

нари лікарень, клінік НДІ;
підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як ліка�

рів, зубних техніків, так і медичних сестер поліклініки, а також атес�
тація медичного персоналу;

підготовка, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо
з питань діагностики, лікування та економічної діяльності

експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та про�
довження листків непрацездатності, своєчасне направлення хворих
на МСЕК;

здійснення господарської діяльності у порядку, визначеному за�
конодавством України;

надання платних медичних послуг населенню згідно з законодав�
ством України.

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передба�

чених цим пунктом, необхідна наявність спеціального дозволу, Устано�
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ва отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаці�

ями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються
на договірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бю�
джетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено законо�
давством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права і обов’язки в сфе�
рах планування, матеріально�технічного постачання, організації праці та
заробітної плати, фінансів, цін, кредиту, природокористування та охоро�
ни навколишнього середовища, передбачених законодавством України.

3.4. Установа є розпорядником коштів бюджету в межах бюджетних
асигнувань у відповідному бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі — Керівник)

на основі єдиноначальності. Керівник Установи несе персональну відпо�
відальність за діяльність Установи.

4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з по�
сади наказом директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
за погодженням з заступником голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків на контрактній основі.

Заступники Керівника Установи, завідуючі відділеннями, керівник
юридичної служби Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи за погодженням з Департаментом
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

Головний бухгалтер Установи призначається на посаду і звільняється
з посади наказом Керівника Установи за погодження з органами Дер�
жавної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи.

4.3. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Установи в
межах своїх повноважень, видає накази і дає вказівки, обов’язкові до
виконання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівни�
ків та накладає стягнення, затверджує положення про структурні підроз�
діли, посадові інструкції, складає штатний розклад Установи у межах
встановлених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівни�
ків і подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), подає на затвердження директору Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) кошторис, план асигнувань на бюджетний рік.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її ін�
тереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від
форм власності, державних органах влади та органах місцевого само�
врядування, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає
доручення, має право першого підпису на фінансових, банківських та ін�
ших документах Установи.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового потен�

ціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного праців�
ника:

5.1.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць, визна�
чається їх кількість.

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, здійсню�
ється тарифікація та встановлюються працівникам надбавки до посадо�
вого окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, про�
фесійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з законодав�
ством України. Премії, надбавки до посадового окладу для головного лі�
каря та його заступників встановлюються відповідно до наказу Терито�
ріального медичного об’ єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві за попе�
реднім поданням Установи.

5.1.3 Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість до�

даткових відпусток, згідно з трудовим законодавством України.
5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відповід�

ними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охо�
рони здоров’я України, іншими нормативно�правовими актами та внут�
рішніми нормативними документами, в межах асигнувань, визначених
кошторисом.

5.3. Відносини працівників і Установи будуються на основі безстроко�
вих або, в разі необхідності, строкових трудових договорів (контрактів),
умови яких визначаються у відповідності до законодавства України про
працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій
та за угодою між Товариством та відповідним працівником.

Установа зобов’язана виконати всі види обов’язкового соціального
страхування своїх робітників, а також гарантує їм оплату заробітної плати
не нижче мінімуму, встановленого законодавством.

6. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально�технічну базу і кошти Установи складають основні

фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові
ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві оперативного
управління.

6.3. Витрати на утримання Установи фінансуються за рахунок місцево�
го бюджету та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власника або уповнова�
женого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в
оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу не�
рухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з
балансу основні засоби в установленому порядку.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результа�

тів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність у порядку,
визначеному чинним законодавством України. Фінансова звітність Уста�
нови надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється
податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до законо�
давства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником
або уповноваженим ним органом у порядку, визначеному законодавством
України.

7.4. Установа підзвітна та підконтрольна Територіальному медичному
об’єднанню “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві.

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8.1. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв’язку з вико�

нанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу,
медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони
життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім пе�
редбачених законодавчими актами випадків.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до

законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації або

ліквідації за рішенням власника чи уповноваженого ним органу, за рішен�
ням суду у порядку, встановленому законодавством України.

10.2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, га�
рантується додержання їх прав і інтересів у відповідності до трудового за�
конодавства України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи, які залишилися після за�
доволення претензій кредиторів і членів колективу, використовуються за
вказівкою власника або уповноваженого ним органу.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Стоматологічна поліклініка Дарницького району м. Києва (далі —

Установа) є бюджетною (неприбутковою) Установою, що заснована на
комунальній власності територіальної громади міста Києва та входить
до складу Територіального медичного об’єднання "СТОМАТОЛОГІЯ” у
місті Києві та підпорядкована Департаменту охорони здоров’я виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, за�
конами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпо�
рядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Ка�
бінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпоря�
дженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), наказами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської адміністрації), Територіального медичного об’єднання “СТОМА�
ТОЛОГІЯ” у м. Києві, цим Статутом та іншими нормативно�правовими
актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах
Державної казначейської служби України, здійснює бухгалтерський і
первинний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому
законодавством порядку.

1.4. Повне найменування Установи: Стоматологічна поліклініка Дар�
ницького району м. Києва.

1.5. Місцезнаходження Установи: вулиця Вербицького, 3�Б, м. Київ.
1.6. Установа є юридичною особою, користується правом оператив�

ного управління щодо закріпленого за нею майна, має штамп встанов�
леного зразка, печатку із власним найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефектив�

ного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих резуль�
татів в наданні медичної допомоги населенню. Головним завданням Ус�
танови є забезпечення потреб населення у кваліфікованій і доступній
стоматологічній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:
медична практика;
надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та рап�

тових захворюваннях, травмах щелепно�лицьової ділянки;
кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що звернулися

до поліклініки;
своєчасне та кваліфіковане надання медичної стоматологічної допо�

моги населенню на амбулаторному прийомі в поліклініці та вдома хво�
рим, котрі за станом здоров’я і характером захворювання не можуть
відвідати поліклініку, потребують постільного режиму і систематичного
догляду;

консультативно�діагностичні послуги;
лікування хворих, включаючи повний комплекс заходів по консерва�

тивному і оперативному лікуванню стоматологічних хворих, відновлю�
вальні заходи;

залучення до комплексного лікування та протезування хворих допо�
міжних методів лікування;

застосування в діагностиці найсучаснішої рентгенодіагностичної апа�
ратури (панорамні знімки, комп’ютерні дослідження, інше);

виконання державних та міських медичних програм;
надання сервісного обслуговування медичної апаратури;
розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів ліку�

вання;

створення належних умов для здійснення лікувально�оздоровчої
практики;

у випадках необхідності своєчасна госпіталізація хворих в стаціонари
лікарень, клінік НДІ;

підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як лікарів,
зубних техніків, так і медичних сестер поліклініки, а також атестація ме�
дичного персоналу;

підготовка, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з
питань діагностики, лікування та економічної діяльності;

експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продов�
ження листків непрацездатності, своєчасне направлення хворих на
МСЕК;

здійснення господарської діяльності у порядку, визначеному законо�
давством України;

надання платних медичних послуг населенню згідно з законодав�
ством України.

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбаче�

них цим пунктом, необхідна наявність спеціального дозволу, Установа
отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаці�

ями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються
на договірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бю�
джетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено законо�
давством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права і обов’язки в сфе�
рах планування, матеріально�технічного постачання, організації праці та
заробітної плати, фінансів, цін, кредиту, природокористування та охоро�
ни навколишнього середовища, передбачених законодавством України.

3.4. Установа є розпорядником коштів бюджету в межах бюджетних
асигнувань у відповідному бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі — Керівник)

на основі єдиноначальності. Керівник Установи несе персональну відпо�
відальність за діяльність Установи.

4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з по�
сади наказом директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
за погодженням з заступником голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків на контрактній основі.

Заступники Керівника Установи, завідуючі відділеннями, керівник
юридичної служби Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи за погодженням з Департаментом
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

Головний бухгалтер Установи призначається на посаду і звільняється
з посади наказом Керівника Установи за погодження з органами Дер�
жавної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи.

4.3. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Установи в
межах своїх повноважень, видає накази і дає вказівки, обов’язкові до
виконання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівни�
ків та накладає стягнення, затверджує положення про структурні підроз�
діли, посадові інструкції, складає штатний розклад Установи у межах

встановлених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівни�
ків і подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), подає на затвердження директору Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації’) кошторис, план асигнувань на бюджетний рік.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її ін�
тереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від
форм власності, державних органах влади та органах місцевого само�
врядування, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає
доручення, має право першого підпису на фінансових, банківських та ін�
ших документах Установи.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового потен�

ціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного праців�
ника:

5.1.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць, визна�
чається їх кількість.

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, здійсню�
ється тарифікація та встановлюються працівникам надбавки до посадо�
вого окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, про�
фесійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з законодав�
ством України. Премії, надбавки до посадового окладу для головного лі�
каря та його заступників встановлюються відповідно до наказу Терито�
ріального медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві за попе�
реднім поданням Установи.

5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість до�
даткових відпусток, згідно з трудовим законодавством України.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відпо�
відними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
охорони здоров’я України, іншими нормативно�правовими актами та
внутрішніми нормативними документами, в межах асигнувань, визначе�
них кошторисом.

5.3. Відносини працівників і Установи будуються на основі безстро�
кових або, в разі необхідності, строкових трудових договорів (контрак�
тів), умови яких визначаються у відповідності до законодавства України
про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інст�
рукцій та за угодою між Товариством та відповідним працівником.

Установа зобов’язана виконати всі види обов’язкового соціального
страхування своїх робітників, а також гарантує їм оплату заробітної пла�
ти не нижче мінімуму, встановленого законодавством

6. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально�технічну базу і кошти Установи складають основні

фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансо�
ві ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіаль�

ної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві оперативного
управління.

6.3. Витрати на утримання Установи фінансуються за рахунок місце�
вого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власника або уповнова�
женого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в
оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також спису�
вати з балансу основні засоби в установленому порядку.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік резуль�

татів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність у поряд�
ку, визначеному чинним законодавством України. Фінансова звітність
Установи надається Департаменту комунальної власності м. Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється
податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до зако�
нодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником або
уповноваженим ним органом у порядку, визначеному законодавством України.

7.4. Установа підзвітна та підконтрольна Територіальному медичному
об’єднанню “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві.

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8.1. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв’язку з ви�

конанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хво�
робу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну
сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомо�
сті, крім передбачених законодавчими актами випадків.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно

до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затвердже�
ний.

10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації або

ліквідації за рішенням власника чи уповноваженого ним органу, за рі�
шенням суду у порядку, встановленому законодавством України.

10.2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, га�
рантується додержання їх прав і інтересів у відповідності до трудового
законодавства України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи, які залишилися після за�
доволення претензій кредиторів і членів колективу, використовуються
за вказівкою власника або уповноваженого ним органу.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Стоматологічна поліклініка Подільського району м. Києва

(далі — Установа) є бюджетною (неприбутковою) Установою, що за�
снована на комунальній власності територіальної громади міста Ки�
єва та входить до складу Територіального медичного об’єднання
"СТОМАТОЛОГІЯ” у місті Києві та підпорядкована Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами та розпоря�
дженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської
ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпоряджен�
нями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), наказами Міністерства охорони здоров’я
України, Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської адміністрації), Територіально�
го медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві, цим Стату�
том та іншими нормативно�правовими актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних ор�
ганах Державної казначейської служби України, здійснює бухгал�
терський і первинний медичний облік, веде статистичну звітність у
встановленому законодавством порядку.

1.4. Повне найменування Установи: Стоматологічна поліклініка
Подільського району м. Києва.

1.5. Місцезнаходження Установи: вул. Костянтинівська, 22/17, м.
Київ, 04071.

1.6. Установа є юридичною особою, користується правом опера�
тивного управління щодо закріпленого за нею майна, має штамп
встановленого зразка, печатку із власним найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефек�

тивного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих
результатів в наданні медичної допомоги населенню.

Головним завданням Установи є забезпечення потреб населення
у кваліфікованій і доступній стоматологічній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:
медична практика;
надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та

раптових захворюваннях, травмах щелепно�лицьової ділянки;
кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що зверну�

лися до поліклініки;
своєчасне та кваліфіковане надання медичної стоматологічної

допомоги населенню на амбулаторному прийомі в поліклініці та
вдома хворим, котрі за станом здоров’я і характером захворювання
не можуть відвідати поліклініку, потребують постільного режиму і
систематичного догляду;

консультативно�діагностичні послуги;
лікування хворих, включаючи повний комплекс заходів по кон�

сервативному і оперативному лікуванню стоматологічних хворих,
відновлювальні заходи;

залучення до комплексного лікування та протезування хворих до�
поміжних методів лікування;

застосування в діагностиці найсучаснішої рентгенодіагностичної
апаратури (панорамні знімки, комп’ютерні дослідження, інше);

виконання державних та міських медичних програм;
надання сервісного обслуговування медичної апаратури;
розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів лі�

кування;
створення належних умов для здійснення лікувально�оздоровчої

практики;
у випадках необхідності своєчасна госпіталізація хворих в стаціо�

нари лікарень, клінік НДІ;
підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як ліка�

рів, зубних техніків, так і медичних сестер поліклініки, а також атес�
тація медичного персоналу;

підготовка, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо
з питань діагностики, лікування та економічної діяльності

експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та про�
довження листків непрацездатності, своєчасне направлення хворих
на МСЕК;

здійснення господарської діяльності у порядку, визначеному за�
конодавством України;

надання платних медичних послуг населенню згідно з законодав�
ством України.

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, перед�

бачених цим пунктом, необхідна наявність спеціального дозволу,
Установа отримує його в порядку, визначеному законодавством
України.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, органі�

заціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності бу�
дуються на договірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок
бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено за�
конодавством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права і обов’язки в
сферах планування, матеріально�технічного постачання, організації
праці та заробітної плати, фінансів, цін, кредиту, природокористу�
вання та охорони навколишнього середовища, передбачених зако�
нодавством України.

3.4. Установа є розпорядником коштів бюджету в межах бюджет�
них асигнувань у відповідному бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі — Ке�

рівник) на основі єдиноначальності. Керівник Установи несе персо�
нальну відповідальність за діяльність Установи.

4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з
посади наказом директора Департаменту охорони здоров’я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за погодженням з заступником голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків на кон�
трактній основі.

Заступники Керівника Установи, завідуючі відділеннями, керів�
ник юридичної служби Установи призначаються на посаду і звіль�
няються з посади наказом Керівника Установи за погодженням з
Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Головний бухгалтер Установи призначається на посаду і звіль�
няється з посади наказом Керівника Установи за погодження з ор�
ганами Державної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняють�
ся з посади наказом Керівника Установи.

4.3. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Устано�
ви в межах своїх повноважень, видає накази і дає вказівки, обов’яз�
кові до виконання всіма працівниками, вживає заходи до заохочен�
ня працівників та накладає стягнення, затверджує положення про
структурні підрозділи, посадові інструкції, складає штатний розклад
Установи у межах встановлених фондів оплати праці та нормативів
чисельності працівників і подає на затвердження директору Депар�
таменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), подає на затвер�
дження директору Департаменту охорони здоров’я виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) кошторис, план асигнувань на бюджетний рік.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє
її інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалеж�
но від форм власності, державних органах влади та органах місце�
вого самоврядування, в межах наданих повноважень, укладає дого�
вори, видає доручення, має право першого підпису на фінансових,
банківських та інших документах Установи.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового

потенціалу і створення умов для високоефективної діяльності кож�
ного працівника:

5.1.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць,
визначається їх кількість.

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників,
здійснюється тарифікація та встановлюються працівникам надбавки
до посадового окладу за високу якість, складність та напруженість
в роботі, професійну майстерність та інші доплати і надбавки згід�
но з законодавством України. Премії, надбавки до посадового окла�
ду для головного лікаря та його заступників встановлюються відпо�
відно до наказу Територіального медичного об’єднання “СТОМАТО�
ЛОГІЯ” у м. Києві за попереднім поданням Установи.
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5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість
додаткових відпусток, згідно з трудовим законодавством України.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з від�
повідними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мініс�
терства охорони здоров’я України, іншими нормативно�правовими
актами та внутрішніми нормативними документами, в межах асигну�
вань, визначених кошторисом.

5.3. Відносини працівників і Установи будуються на основі без�
строкових або, в разі необхідності, строкових трудових договорів
(контрактів), умови яких визначаються у відповідності до законодав�
ства України про працю, правил внутрішнього трудового розпоряд�
ку, посадових інструкцій та за угодою між Товариством та відповід�
ним працівником.

Установа зобов’язана виконати всі види обов’язкового соціально�
го страхування своїх робітників, а також гарантує їм оплату заробіт�
ної плати не нижче мінімуму, встановленого законодавством.

6. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально�технічну базу і кошти Установи складають ос�

новні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та
фінансові ресурси, вартість яких відображена у самостійному балан�
сі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності терито�
ріальної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві опера�
тивного управління.

6.3. Витрати на утримання Установи фінансуються за рахунок міс�
цевого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством
України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власника або упов�
новаженого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, нада�
вати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в
заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а та�
кож списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре�

зультатів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність

у порядку, визначеному чинним законодавством України. Фінансова
звітність Установи надається Департаменту комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійсню�
ється податковими та іншими уповноваженими органами відповідно
до законодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється влас�
ником або уповноваженим ним органом у порядку, визначеному за�
конодавством України.

7.4. Установа підзвітна та підконтрольна Територіальному медич�
ному об’єднанню “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві.

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8.1. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв’язку з

виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про
хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сі�
мейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати
ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповід�

но до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був за�
тверджений.

10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації

або ліквідації за рішенням власника чи уповноваженого ним органу,
за рішенням суду у порядку, встановленому законодавством Укра�
їни.

10.2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються,
гарантується додержання їх прав і інтересів у відповідності до тру�
дового законодавства України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи, які залишилися піс�
ля задоволення претензій кредиторів і членів колективу, використо�
вуються за вказівкою власника або уповноваженого ним органу.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється
податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до законо�
давства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником
або уповноваженим ним органом у порядку, визначеному законодавством
України.

7.4. Установа підзвітна та підконтрольна Територіальному медичному
об’єднанню “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві.

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8.1. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв’язку з вико�

нанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу,
медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони
життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім пе�
редбачених законодавчими актами випадків.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно до

законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації або

ліквідації за рішенням власника чи уповноваженого ним органу, за рішен�
ням суду у порядку, встановленому законодавством України.

10.2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, га�
рантується додержання їх прав і інтересів у відповідності до трудового за�
конодавства України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи, які залишилися після за�
доволення претензій кредиторів і членів колективу, використовуються за
вказівкою власника або уповноваженого ним органу.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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СТАТУТ 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дитяча стоматологічна поліклініка № 2 Шевченківського району м.

Києва (далі — Установа) є бюджетною (неприбутковою) Установою, що за�
снована на комунальній власності територіальної громади міста Києва та
входить до складу Територіального медичного об’єднання "СТОМАТОЛО�
ГІЯ” у місті Києві та підпорядкована Департаменту охорони здоров’я ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, зако�
нами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпоря�
дженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабі�
нету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпоряджен�
нями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказа�
ми Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту охорони здо�
ров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адмі�
ністрації), Територіального медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у м.
Києві, цим Статутом та іншими нормативно�правовими актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах
Державної казначейської служби України, здійснює бухгалтерський і пер�
винний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому зако�
нодавством порядку.

1.4. Повне найменування Установи: Дитяча стоматологічна поліклініка
№ 2 Шевченківського району м. Києва

1.5. Місцезнаходження Установи: вул. Мельникова, 69 А, м. Київ,
04050.

1.6. Установа є юридичною особою, користується правом оперативно�
го управління щодо закріпленого за нею майна, має штамп встановлено�
го зразка, печатку із власним найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефективно�

го використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих результатів
в наданні медичної допомоги дитячому населенню.

Головним завданням Установи є забезпечення потреб дитячого насе�
лення у кваліфікованій і доступній стоматологічній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:
медична практика;
надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та рап�

тових захворюваннях, травмах щелепно�лицьової ділянки;
кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що звернулися до

поліклініки;
своєчасне та кваліфіковане надання медичної стоматологічної допомо�

ги населенню на амбулаторному прийомі в поліклініці та вдома хворим,
котрі за станом здоров’я і характером захворювання не можуть відвідати
поліклініку, потребують постільного режиму і систематичного догляду;

консультативно�діагностичні послуги;
лікування хворих, включаючи повний комплекс заходів по консерва�

тивному і оперативному лікуванню стоматологічних хворих, відновлю�
вальні заходи;

залучення до комплексного лікування та протезування хворих допоміж�
них методів лікування;

застосування в діагностиці найсучаснішої рентгенодіагностичної апа�
ратури (панорамні знімки, комп’ютерні дослідження, інше);

виконання державних та міських медичних програм;
надання сервісного обслуговування медичної апаратури;
розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів лікуван�

ня;
створення належних умов для здійснення лікувально�оздоровчої прак�

тики;
у випадках необхідності своєчасна госпіталізація хворих в стаціонари

лікарень, клінік НДІ;
підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як лікарів, зуб�

них техніків, так і медичних сестер поліклініки, а також атестація медич�
ного персоналу;

підготовка, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з пи�
тань діагностики, лікування та економічної діяльності;

експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продов�
ження листків непрацездатності, своєчасне направлення хворих на МСЕК;

здійснення господарської діяльності у порядку, визначеному законо�
давством України;

надання платних медичних послуг населенню згідно з законодавством
України.

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених

цим пунктом, необхідна наявність спеціального дозволу, Установа отри�
мує його в порядку, визначеному законодавством України.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаціями

та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на до�
говірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бю�
джетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено законодав�
ством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права і обов’язки в сфе�
рах планування, матеріально�технічного постачання, організації праці та
заробітної плати, фінансів, цін, кредиту, природокористування та охоро�
ни навколишнього середовища, передбачених законодавством України.

3.4. Установа є розпорядником коштів бюджету в межах бюджетних
асигнувань у відповідному бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі — Керівник)

на основі єдиноначальності. Керівник Установи несе персональну відпові�
дальність за діяльність Установи.

4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з поса�
ди наказом директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за по�
годженням з заступником голови Київської міської державної адміністра�
ції згідно з розподілом обов’язків на контрактній основі.

Заступники Керівника Установи, завідуючі відділеннями, керівник юри�
дичної служби Установи призначаються на посаду і звільняються з поса�
ди наказом Керівника Установи за погодженням з Департаментом охоро�
ни здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Головний бухгалтер Установи призначається на посаду і звільняється з
посади наказом Керівника Установи за погодженням з органами Держав�
ної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи.

4.3. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Установи в ме�
жах своїх повноважень, видає накази і дає вказівки, обов’язкові до вико�
нання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівників та
накладає стягнення, затверджує положення про структурні підрозділи,
посадові інструкції, складає штатний розклад Установи у межах встанов�
лених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівників і подає
на затвердження директору Департаменту охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров’я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) кошторис, план асигнувань на бюджетний рік.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її інте�
реси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм
власності, державних органах влади та органах місцевого самоврядуван�
ня, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає доручення,
має право першого підпису на фінансових, банківських та інших докумен�
тах Установи.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового потен�

ціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного праців�
ника:

5.1.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць, визна�
чається їх кількість.

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, здійсню�
ється тарифікація та встановлюються працівникам надбавки до посадово�
го окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, професій�
ну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з законодавством Укра�
їни. Премії, надбавки до посадового окладу для головного лікаря та його
заступників встановлюються відповідно до наказу Територіального ме�
дичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві за попереднім поданням
Установи.

5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість додат�
кових відпусток, згідно з трудовим законодавством України.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відповід�
ними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охо�
рони здоров’я України, іншими нормативно�правовими актами та внут�
рішніми нормативними документами, в межах асигнувань, визначених
кошторисом.

5.3. Відносини працівників і Установи будуються на основі безстроко�
вих або, в разі необхідності, строкових трудових договорів (контрактів),
умови яких визначаються у відповідності до законодавства України про
працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій
та за угодою між Товариством та відповідним працівником.

Установа зобов’язана виконати всі види обов’язкового соціального
страхування своїх робітників, а також гарантує їм оплату заробітної плати
не нижче мінімуму, встановленого законодавством

6. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально�технічну базу і кошти Установи складають основні

фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові
ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві оперативного
управління.

6.3. Витрати на утримання Установи фінансуються за рахунок місцево�
го бюджету та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власника або уповнова�
женого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в
оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу не�
рухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з
балансу основні засоби в установленому порядку.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік результа�

тів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність у порядку,
визначеному чинним законодавством України. Фінансова звітність Уста�
нови надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчо�
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Стоматологічна поліклініка Оболонського району міста Києва

(далі — Установа) є бюджетною (неприбутковою) Установою, що засно�
вана на комунальній власності територіальної громади міста Києва та
входить до складу Територіального медичного об’єднання "СТОМАТО�
ЛОГІЯ” у місті Києві та підпорядкована Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністра�
ції).

1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, за�
конами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпо�
рядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Ка�
бінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпоря�
дженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції), наказами Міністерства охорони здоров’я України, Департаменту
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської адміністрації), Територіального медичного об’єднання “СТОМА�
ТОЛОГІЯ” у м. Києві, цим Статутом та іншими нормативно�правовими
актами.

1.3. Установа має самостійний баланс, рахунки у відповідних органах
Державної казначейської служби України, здійснює бухгалтерський і
первинний медичний облік, веде статистичну звітність у встановленому
законодавством порядку.

1.4. Повне найменування Установи: Стоматологічна поліклініка Обо�
лонського району міста Києва.

1.5. Місцезнаходження Установи: вул. Малиновського, 9 А, м. Київ,
04212.

1.6. Установа є юридичною особою, користується правом оператив�
ного управління щодо закріпленого за нею майна, має штамп встанов�
леного зразка, печатку із власним найменуванням.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
2.1. Установа створюється і функціонує з метою інтеграції і ефектив�

ного використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих резуль�
татів в наданні медичної допомоги населенню.

Головним завданням Установи є забезпечення потреб населення у
кваліфікованій і доступній стоматологічній медичній допомозі.

2.2. Предметом діяльності Установи є:
медична практика;
надання невідкладної медичної допомоги хворим при гострих та рап�

тових захворюваннях, травмах щелепно�лицьової ділянки;
кваліфіковане і в повному обсязі обстеження хворих, що звернулися

до поліклініки;
своєчасне та кваліфіковане надання медичної стоматологічної допо�

моги населенню на амбулаторному прийомі в поліклініці та вдома хво�
рим, котрі за станом здоров’я і характером захворювання не можуть
відвідати поліклініку, потребують постільного режиму і систематичного
догляду;

консультативно�діагностичні послуги;
лікування хворих, включаючи повний комплекс заходів по консерва�

тивному і оперативному лікуванню стоматологічних хворих, відновлю�
вальні заходи;

залучення до комплексного лікування та протезування хворих допо�
міжних методів лікування;

застосування в діагностиці найсучаснішої рентгенодіагностичної апа�
ратури (панорамні знімки, комп’ютерні дослідження, інше);

виконання державних та міських медичних програм;
надання сервісного обслуговування медичної апаратури;
розробка, впровадження та здійснення прогресивних методів ліку�

вання;
створення належних умов для здійснення лікувально�оздоровчої

практики;
у випадках необхідності своєчасна госпіталізація хворих в стаціонари

лікарень, клінік НДІ;
підготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів, як лікарів,

зубних техніків, так і медичних сестер поліклініки, а також атестація ме�
дичного персоналу;

підготовка, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з
питань діагностики, лікування та економічної діяльності;

експертиза тимчасової непрацездатності хворих, видача та продов�
ження листків непрацездатності, своєчасне направлення хворих на
МСЕК;

надання маркетингових, консалтингових, інформаційних та інших по�
слуг;

здійснення господарської діяльності у порядку, визначеному законо�
давством України;

надання платних медичних послуг населенню згідно з законодав�
ством України.

здійснення іншої діяльності відповідно до законодавства України.
У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбаче�

них цим пунктом, необхідна наявність спеціального дозволу, Установа
отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
3.1. Відносини Установи з підприємствами, установами, організаці�

ями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються
на договірних засадах згідно з законодавством України.

3.2. Утримання Установи і оплата праці здійснюється за рахунок бю�
джетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено законо�
давством України.

3.3. Установа здійснює в повному обсязі свої права і обов’язки в сфе�
рах планування, матеріально�технічного постачання, організації праці та
заробітної плати, фінансів, цін, кредиту, природокористування та охоро�
ни навколишнього середовища, передбачених законодавством України.

3.4. Установа є розпорядником коштів бюджету в межах бюджетних
асигнувань у відповідному бюджеті.

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ
4.1. Управління Установою здійснює головний лікар (далі — Керівник)

на основі єдиноначальності. Керівник Установи несе персональну відпо�
відальність за діяльність Установи.

4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з по�
сади наказом директора Департаменту охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
за погодженням з заступником голови Київської міської державної адмі�
ністрації згідно з розподілом обов’язків на контрактній основі.

Заступники Керівника Установи, завідуючі відділеннями, керівник
юридичної служби Установи призначаються на посаду і звільняються з

посади наказом Керівника Установи за погодженням з Департаментом
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації).

Головний бухгалтер Установи призначається на посаду і звільняється
з посади наказом Керівника Установи за погодженням з органами Дер�
жавної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи.

4.3. Керівник самостійно вирішує всі питання діяльності Установи в
межах своїх повноважень, видає накази і дає вказівки, обов’язкові до
виконання всіма працівниками, вживає заходи до заохочення працівни�
ків та накладає стягнення, затверджує положення про структурні підроз�
діли, посадові інструкції, складає штатний розклад Установи у межах
встановлених фондів оплати праці та нормативів чисельності працівни�
ків і подає на затвердження директору Департаменту охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), подає на затвердження директору Департаменту охорони
здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) кошторис, план асигнувань на бюджетний рік.

4.4. Керівник діє від імені Установи, без доручення представляє її ін�
тереси в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від
форм власності, державних органах влади та органах місцевого само�
врядування, в межах наданих повноважень, укладає договори, видає
доручення, має право першого підпису на фінансових, банківських та ін�
ших документах Установи.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. В Установі для найбільш повного використання трудового потен�

ціалу і створення умов для високоефективної діяльності кожного праців�
ника:

5.1.1. Проводиться атестація та раціоналізація робочих місць, визна�
чається їх кількість.

5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, здійсню�
ється тарифікація та встановлюються працівникам надбавки до посадо�
вого окладу за високу якість, складність та напруженість в роботі, про�
фесійну майстерність та інші доплати і надбавки згідно з законодав�
ством України. Премії, надбавки до посадового окладу для головного лі�
каря та його заступників встановлюються відповідно до наказу Терито�
ріального медичного об’єднання “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві за попе�
реднім поданням Установи.

5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість до�
даткових відпусток, згідно з трудовим законодавством України.

5.2. Оплата праці працівників Установи здійснюється згідно з відпо�
відними постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
охорони здоров’я України, іншими нормативно�правовими актами та
внутрішніми нормативними документами, в межах асигнувань, визначе�
них кошторисом.

5.3. Відносини працівників і Установи будуються на основі безстро�
кових або, в разі необхідності, строкових трудових договорів (контрак�
тів), умови яких визначаються у відповідності до законодавства України
про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інст�
рукцій та за угодою між Товариством та відповідним працівником.

Установа зобов’язана виконати всі види обов’язкового соціального
страхування своїх робітників, а також гарантує їм оплату заробітної пла�
ти не нижче мінімуму, встановленого законодавством.

6. МАТЕРІАЛЬНО�ТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ УСТАНОВИ
6.1. Матеріально�технічну базу і кошти Установи складають основні

фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансо�
ві ресурси, вартість яких відображена у самостійному балансі.

6.2. Майно Установи належить до комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва і закріплюється за нею на праві оперативного
управління.

6.3. Витрати на утримання Установи фінансуються за рахунок місце�
вого бюджету та інших джерел, передбачених законодавством України.

6.4. Установа має право виключно за згодою власника або уповнова�
женого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в
оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також спису�
вати з балансу основні засоби в установленому порядку.

7. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. Установа здійснює оперативний та бухгалтерський облік резуль�

татів своєї діяльності і надає фінансову та статистичну звітність у поряд�
ку, визначеному чинним законодавством України. Фінансова звітність
Установи надається Департаменту комунальної власності м. Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) в установленому порядку.

7.2. Перевірка окремих напрямків діяльності Установи здійснюється
податковими та іншими уповноваженими органами відповідно до зако�
нодавства України.

7.3. Ревізія та перевірка діяльності Установи здійснюється власником
або уповноваженим ним органом у порядку, визначеному законодав�
ством України.

7.4. Установа підзвітна та підконтрольна Територіальному медичному
об’єднанню “СТОМАТОЛОГІЯ” у м. Києві.

8. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8.1. Медичні працівники Установи та інші особи, яким у зв’язку з ви�

конанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хво�
робу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну
сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомо�
сті, крім передбачених законодавчими актами випадків.

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи вносяться відповідно

до законодавства України в тому ж порядку, в якому він був затвердже�
ний.

10. ПРИПИНЕННЯ УСТАНОВИ
10.1. Припинення Установи здійснюється шляхом її реорганізації або

ліквідації за рішенням власника чи уповноваженого ним органу, за рі�
шенням суду у порядку, встановленому законодавством України.

10.2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, га�
рантується додержання їх прав і інтересів у відповідності до трудового
законодавства України.

10.3. У випадку ліквідації Установи її активи, які залишилися після за�
доволення претензій кредиторів і членів колективу, використовуються
за вказівкою власника або уповноваженого ним органу.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 13 вересня 2013 року

Про передачу функцій замовника 
будівництва дільниці Подільсько�Вигурівської лінії метрополітену 

в м. Києві від станції “Глибочицька” до станції “Райдужна” 
з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина 

(варіант мілкого закладення на Подолі)
Розпорядження № 1440 від 20 серпня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності” та з метою ефективного управління будівництвом
об’єкта, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) замовником будівництва дільниці
Подільсько�Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Глибочицька” до стан�
ції “Райдужна” з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина (варіант
мілкого закладення на Подолі).

2. Комунальному підприємству “Київський метрополітен”:
2.1. В установленому порядку передати Департаменту транспортної інфраструктури ви�

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) функ�
ції замовника будівництва дільниці Подільсько�Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві
від станції “Глибочицька” до станції “Райдужна” з відгалуженням в бік житлового масиву
Вигурівщина�Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі).

2.2. У місячний термін передати Департаменту транспортної інфраструктури виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проектно�
кошторисну документацію, обсяги незавершеного будівництва та іншу документацію з бу�
дівництва дільниці Подільсько�Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Гли�
бочицька” до станції “Райдужна” з відгалуженням а бік житлового масиву Вигурівщина�
Троєщина (варіант мілкого закладення на Подолі).

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Визначити відповідно до вимог законодавства генеральні проектну та будівельну
організації для проектування та виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоря�
дження.

3.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівель�
них робіт.

3.3. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва, затверджених рі�
шенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

3.4. Під час укладання договору підряду на здійснення робіт з будівництва дільниці По�
дільсько�Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Глибочицька” до станції
“Райдужна” з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина (варіант міл�

кого закладення на Подолі), передбачати умови щодо надання підрядником гарантії якос�
ті виконання робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об’єкта.

3.5. У разі необхідності в установленому порядку оформити право на користування зе�
мельною ділянкою для виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3.6. Подати до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо вне�
сення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік.

3.7. В установленому порядку подати до Департаменту економіки та інвестицій вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інвести�
ційні пропозиції щодо включення робіт з будівництва дільниці Подільсько�Вигурівської лі�
нії метрополітену в м. Києві від станції “Глибочицька” до станції “Райдужна” з відгалужен�
ням в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина (варіант мілкого закладення на Подо�
лі), до програм економічного і соціального розвитку м. Києва на 2014 рік та наступні ро�
ки.

4. Унести зміни до пункту 2 розпорядження Київської міської державної адміністрації від
20 липня 2004 року № 1312 “Про відновлення робіт із проектування та спорудження По�
дільсько�Вигурівської лінії Київського метрополітену від станції “Вокзальна” до житлового
масиву Вигурівщина�Троєщина з електродепо”, доповнивши його словами: “крім дільни�
ці Подільсько�Вигурівської лінії метрополітену в м. Києві від станції “Глибочицька” до
станції “Райдужна” з відгалуженням в бік житлового масиву Вигурівщина�Троєщина (варі�
ант мілкого закладення на Подолі)."

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього
розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київ�
ської міської державної адміністрації Костюка М. Д.

Голова О. Попов

12.09.2013 ро Позачер овими за альними зборами власни ів
Приватно о підприємства "МЕТАЛ-СЕРВІС" (Рішення від
12.09.2013 ро № 1209/13) б ло прийнято рішення про почато
достро ово о по ашення іменних цільових облі ацій серії "А" та се-
рії "В", зв'яз з отриманням Сертифі ат Державної архіте т рно-
б дівельної інспе ції У раїни (серія ІУ № 164132250878 від
13.08.2013 ро ), я ий засвідч є відповідність I чер и за інчено о
б дівництва житлово о омпле с з об'є тами поб тової та адмініс-
тративної інфрастр т ри та підземним пар ін ом за адресою:
просп. Героїв Сталін рада, 2-б Оболонсь ом районі м. Києва та
підтвердж є йо о отовність до е спл атації.
З "26" вересня 2013 р. по "31"березня 2014 р. сім власни ам об-

лі ацій серії "А" та серії "В" емітента ПП "Метал-Сервіс" необхідно
пред'явити ці облі ації до по ашення, підписавши розпорядження
на списання цінних паперів в депозитарних відділах бан ів-збері а-
чів ЦБ на рах но емітента в ПАТ "Національний депозитарій У раї-
ни" №100024-UA70004751 та підписати а ти прийом -передачі
вадратних метрів для подальшої реєстрації правовстановлюючих
до ментів на вартири.

Звертаємо ваш ва на те, що по ашення облі ацій та підпи-
сання а т приймання-передачі б де відб ватися тіль и після пов-
ної сплати Вами вартості лота облі ацій і оплати додат ових вад-
ратних метрів, за рез льтатами обмір БТІ.
Особа, в азана нижче, підтвердж є достовірність інформації, що

в азана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
з ідно за онодавства: Дире тор ПП "МЕТАЛ-СЕРВІС" Про опен о
Ілона Валеріївна.

ОГОЛОШЕННЯ
про он рс на право оренди нер хомо о майна, що належить до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Ре омендований стро оренди всіх об'є тів — 2 ро и
364 дні. ( разі стро оренди більше ре омендовано о пе-
реможець он рс додат ово повинен подати до менти,
я і необхідні для нотаріально о посвідчення до овор
оренди з ідно з перелі ом, визначеним за онодавством).

Умови он рс :
- орендна плата відповідно до он рсної пропозиції

переможця;

- додат ово до орендної плати нарахов ється подато
на додан вартість розмірах та поряд , визначених
чинним за онодавством У раїни;

- відш од вання переможцем он рс витрат на здій-
снення незалежної оцін и об'є та оренди. Розмір
омпенсації витрат на здійснення незалежної оцін и
не може б ти більшим, ніж по азни и звичайної ціни
посл на ви онання посл з оцін и майна, визначе-
ні Фондом державно о майна У раїни;

- страх вання орендовано о майна;

- відш од вання витрат підприємства (балансо трим -
вача) на тримання майна, а саме:

- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій
розташований об'є т оренди;

- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;

- е спл атаційні витрати підприємства (балансо три-
м вача);

- відш од вання підприємств (балансо трим вач )
вартості ом нальних посл ; витрат на тримання
приб дин ової території, вартості посл по ремонт
і технічном обсл ов ванню інженерно о обладнан-
ня та вн трішньоб дин ових мереж, ремонт б дівлі,
т. ч.: по рівлі, фасад , вивоз сміття або сплата за

посл и на підставі до оворів з постачальни ами;

- тримання об'є тів відповідно до санітарно-е оло іч-
них та протипожежних норм, дотримання правил охо-
рони праці;

- підтримання належних мов е спл атації та технічно-
о стан об'є т оренди;

- повном обсязі ви он вати сі зобов'язання зазна-
чені до оворі оренди;

Для часті он рсі претендент подає:

1. Лист-заяв про часть он рсі

2. Відомості про претендента на часть он рсі :

а) для претендентів на часть он рсі, я і є юри-
дичними особами:
- до менти, що посвідч ють повноваження представ-

ни а юридичної особи;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів;

- випис з Єдино о державно о реєстр ;

- опію довід и ор ан статисти и про в лючення юри-
дичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявни ом);

- річн фінансов звітність (форми № 1, 2, 3) претен-
дента на часть он рсі;

- довід , я а засвідч є, що проти претендента не по-
р шено справ про бан р тство;

- опію ліцензії на здійснення юридичною особою о -
ремо о вид діяльності, я що це передбачено за о-
ном (завірена заявни ом);

б) для претендентів на часть он рсі, я і є фізич-
ними особами:
- опію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявни ом);
- опію ідентифі аційно о од (завірена заявни ом);
- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- де ларацію про доходи або завірен заявни ом опію

звіт с б'є та мало о підприємництва — фізичної
особи — платни а єдино о подат .

3. До менти, що засвідч ють сплат авансової
орендної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо ви онання мов

он рс ( рім розмір орендної плати, пропозиція що-
до я о о роз лядається в день проведення он рс ).

5. Інформацію про засоби зв'яз з претендентом на
часть он рсі та ре візити претендента на часть
он рсі для повернення авансової орендної плати.

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів
після оп блі вання інформації в азеті "Хрещати " за
адресою: м.Київ, в л. Хрещати , 10, аб. 523 о 14.30.
Я що останній день стро припадає на вихідний, свят-
овий або інший неробочий день, що визначений відпо-
відно до за онодавства У раїни, он рс б де проведе-
но на перший за ним робочий день.

На онверті з он рсною пропозицією має б ти
зазначений об'є т оренди, наймен вання претенден-
та на часть он рсі та напис "Кон рсна пропози-
ція" ( онверт має б ти опечатаний печат ою претен-
дента на часть он рсі). Кон рсна пропозиція по-
винна містити наймен вання претендента юридичної
особи або прізвище, ім'я та по бать ові — фізичної
особи, інформацію про об'є т оренди, пропозицію
щодо розмір орендної плати за один місяць (без
врах вання ПДВ).

Додат ові пропозиції до до овор оренди подаються
в о ремом онверті з написом "Додат ові пропозиції".

Кінцевий термін подання до ментів для часті он-
рсі — за 3 робочі дні до дати проведення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати до-
дат ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності
м. Києва, . 524, телефони для довідо : 202-61-77,
202-61-76, на ВЕБ-сторінці Департамент ом нальної
власності м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на ВЕБ-сторін-
ці Департамент ом нальної власності м. Києва с ла-
ді офіційно о інтернет-портал Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації (www.kievcity.gov.ua).

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача Залісь о о
Оле сандра Ми олайовича (остання відома адреса реєстрації: м. Київ,
Солом'янсь ий р-н, в л. Уриць о о, 32, в. 39) по цивільній справі
№ 757/11847/13-ц за позовом П блічно о а ціонерно о товариства а ціонерно о
бан "У р азбан " до Залісь о о Оле сандра Ми олайовича про стя нення
забор ованості, в с дове засідання, я е відб деться 27 вересня 2013 ро , о
09.00, за адресою: м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб. 107, під олов ванням с дді
Ільєвої Т.Г.

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

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з
оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про
час та місце роз ляд справи.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідачів Прит л Олен Юріївн ,
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформальянс", Приватне підприємство "У раїнсь а
правда", Омельчен о Вадима Володимировича, Козлов Наталію Анатоліївн , Товариство з
обмеженою відповідальністю "КП-ТВ" цивільній справі за позовом Литвина Петра Михайловича
до Прит ли Олени Юріївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Інформальянс",
Приватно о підприємство "У раїнсь а правда", Омельчен а Вадима Володимировича, Козлової
Наталії Анатоліївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "КП-ТВ" про захист честі, ідності
і ділової реп тації, спрост вання недостовірної інформації та відш од вання моральної ш оди,
роз ляд я ої відб деться 20 вересня 2013 ро о 15.00, в приміщенні Печерсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

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

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

С ддя Бортниць а В.В.

26 вересня 2013 ро о 11.30 відб деться встановлення меж земельної ділян и
за адресою: пров. Карельсь ий, 8 Дніпровсь ом районі м. Києва (ТП-3240).

Гаражно-б дівельний ооператив № 1 є с міжним земле орист вачем
зазначеної земельної ділян и.

Просимо забезпечити прис тність вашо о представни а для з одження меж
земельної ділян и.

Тел. 207-61-72.

Керівни ів Товариства з обмеженою відповідальністю "С ай В'ю Лімітед" та

Товариства з обмеженою відповідальністю "Тор овий Дім" АЛЕКСАНДЕР"

Повідомляю, що 17.09.2013 р. о 12.00 б де проведено з одження меж с міжної

з вашими ділян ами ділян и під аражем, за адресою: м. Київ, в л. Толсто о, 5.

Прош з'явитися для по одження меж.

Втрачений диплом ба алавра Київсь о о національно о ніверситет

імені Тараса Шевчен а (KB N 45501292), виданий 30 червня 2013 р. на

ім'я Пономарен о Ліни Володимирівни, вважати недійсним.

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

№
п/п

Дані про об'є т оренди

Ре візити для сплати авансової
орендної платиХара теристи а та місцезнаходження Мета ви ористання

Стартовий розмір
орендної плати
рн (без ПДВ)

Розмір авансо-
вої орендної
плати, рн

Балансо трим вач — КП "Міжнародний аеропорт "Київ" (Ж ляни)

1.
нежитлові приміщення за альною площею
15,60 в.м за адресою: просп. Повітрофлот-

сь ий 86-а літ. В,
Офіс 1179,16 2358,32

Одерж вач: КП МА "Київ"
(Ж ляни),

р/р: 26007001002026,
ПАТ КБ "Хрещати ", МФО:300670,

ЄДРПОУ: 011315142.

нежитлові приміщення за альною площею
75,90 в.м за адресою: просп. Повітрофлот-
сь ий 86-а літ.М (15,50 в. м) та на просп.
Повітрофлотсь ий, 86а літ. С (60,40 в.м)

Офіс (площа 15,50 в.м) та араж
(площа 60,40 в.м) 4095,03 8190,06

Балансо трим вач — КП "Київжитлоспеце спл атація"

3.
Нежитлові приміщення за альною площею
60,50 в.м за адресою: в л. Героїв Дніпра,

53 літер А
Надання поб тових посл 2138,01 4276,02 Одерж вач Ком нальне підприємство

"Київжитлоспеце спл атація", р/р:
2600067759, Бан : АБ "У р азбан ",

м. Києва МФО: 320478,
ЄДРПОУ: 033665004.

Нежитлові приміщення за альною площею
57,00 в.м

за адресою: в л. П люя, 5 літер А
Надання поб тових посл 2067,92 4135,84

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 1

5.
Нежитлові приміщення за альною площею
1,00 в.м за адресою: в л. Хар івсь е шосе,

121, орп. 3
Бан омат 383,64 767,28

р/р: 35426002001374,
Бан : ГУ ДКСУ в м.Києві

МФО: 820019, ЄДРПОУ: 01981738

6.
Нежитлові приміщення за альною площею
1,00 в.м за адресою: в л. Хар івсь е шосе,

121, орп. 8
Бан омат 383,64 767,28

Балансо трим вач — КП "Стоматоло ія" Солом'янсь о о район м. Києва

7.
Нежитлові приміщення за альною площею

47,50 в. м за адресою:
в л. В. Гетьмана, 26-28

Тор овельний об'є т з продаж неп-
родовольчих товарів (медично о об-

ладнання)
4215,21 8430,42

р/р: 26009301928, Бан : ГУ Ощад-
бан в м.Києві та області,

МФО: 322669, ЄДРПОУ: 01281082

Балансо трим вач — КП "Київпастранс"

8.
Нежитлові приміщення за альною площею
113,13 в. м за адресою: в л. Чистя івсь а,

19-А, орп.4

С лад (площа 24,78 в.м)
6890,87 13781,74

р/р: 26001001022080,
Бан : ПАТ КБ "Хрещати " в м.Києві
МФО: 300670, ЄДРПОУ: 36471864Офіс (площа 88,35 в.м)

Балансо трим вач — Дитяча лінічна лі арня № 4 Солом'янсь о о район м. Києва

9.
Нежитлові приміщення за альною площею
18,20 в.м за адресою: в л. Стражес а, 6а,

орп.1.

Б фет, що не здійснює продаж това-
рів піда цизної р пи 1014,21 2028,42

р/р: 35424003000989,
Бан : ГУ ДКСУ м. Києва,

МФО:820019,
ЄДРПОУ: 0199403710.

Нежитлові приміщення за альною площею
61,25 в.м за адресою: пров. Ковальсь ий,

12

Розміщення с б'є та осподарюван-
ня, що здійснює виробнич діяль-

ність продовольчих товарів
2081,92 4163,84

Балансо трим вач — Ком нальне підрядне спеціалізоване підприємство б дівельно-еле тромонтажних робіт

11.
Нежитлові приміщення за альною площею
98,90 в. м за адресою: в л. Машиноб дів-

на, 38 літ. А

Офіс (площа 63,90 в.м)
10019,96 20039,92

р/р: 26008333799,
ПАТ "Райффайзен Бан Аваль",
МФО:300670, ЄДРПОУ: 03334084

Інше ви ористання нер хомо о май-
на (площа 35,00 в.м)

Балансо трим вач — ПАТ "Київенер о"

12.
Нежитлові приміщення за альною площею
30,00 в. м за адресою: в л. Доброхотова,

5-а літ. "А"

Розміщення с б'є тів осподарюван-
ня, що здійснює прое тно-виш -

вальні роботи
1671,67 3343,34

р/р: 26005962509434,
Бан : ПАТ "ПУМБ" м. Києва,

МФО: 334851, ЄДРПОУ: 00131305

Балансо трим вач — КП "Київсь а місь а стоматоло ічна полі ліні а"

13.
Нежитлові приміщення за альною

площею 44,20 в. м
за адресою: в л. Пимонен а, 10-а

Апте а, що реаліз є отові лі и (ап-
течний п н т) 4138,00 8276,00

р/р: 26003213424800,
Бан : АКБ "У рсиббан ",

МФО:351005, ЄДРПОУ: 05416142

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 8

14.
Нежитлові приміщення за альною площею
24,20 в. м за адресою: в л. Кондратю а, 8

орп с 1, бло В

Тор овельний об'є т з продаж ор-
топедичних виробів
(площа 20,00 в.м)

1616,26 3232,52

р/р: 35423002001247,
Бан : УДКСУ в Оболонсь ом р-ні

м. Києва, МФО: 820019,
ЄДРПОУ: 05497146

Тор овельний об'є т з продаж про-
довольчими та непродовольчими то-

варами (площа 4,20 в.м)

Балансо трим вач — Київсь ий місь ий центр репрод тивної та перинатальної медицини

15.
Нежитлові приміщення за альною площею
5,00 в. м за адресою: в л. Героїв Сталін-

рада, 16 орп. 1

Тор овельний об'є т з продаж про-
довольчими та непродовольчими то-

варами
904,80 1809,60

р/р: 35425002001245,
Бан : ГУ ДКСУ м. Києва,

МФО: 820019, ЄДРПОУ: 02124976
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АДРЕСА: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 51�б, ТЕЛЕФОН: 234�27�35

ПЕРЕДПЛАТА 
НА ГАЗЕТУ «ХРЕЩАТИК»

ЗА ПІВЦІНИ

•••••••• 4••• •••

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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СПОРТ
Хрещатик 13 вересня 2013 року

Спортивні новини

Спортивне життя. Киян навчать грі у гольф
У рам ах відзначення в нашій раїні Дня фізичної льт ри та спорт й

на ви онання соціальної ініціативи Президента Ві тора Ян овича “Ді-
ти — майб тнє У раїни” в Оболонсь ом районі столиці відб д ться різ-
номанітні свят ові заходи. Та , з 13 до 15 вересня на проспе ті Героїв
Сталін рада, 12-А триватиме Європейсь ий т р розвит ольф . Ор а-
нізатори запрош ють сіх охочих на без оштовні ро и з ольф . В с -
бот — 14 вересня впродовж дня на просп. Оболонсь ом , 12 відб -
деться спортивно-розважальний захід “Honda day”. Крім то о, на стадіо-
ні ЗНЗ № 216, що за адресою: в л. Мате Зал и, 8-Г розпочнеться чем-
піонат із дворово о ф тбол серед дітей та підліт ів “Ф тбол ожний
двір”. Та ож Центрі війсь ово-патріотично о і фізично о виховання ді-
тей та молоді “Єдність” за адресою: в л. Прирічна, 11 на иян і остей
міста че ають спортивні зма ання з ф тбол , бас етбол , настільно о
теніс , підняття ирі, перетя вання анат , ре о-римсь ої боротьби,
арашідо, армрестлін . А 15 вересня на території водноспортивної бази
цьо о центр відб деться фінал чемпіонат на К бо міста Києва з дис-
ципліни “Пере они на водних мотоци лах”. Та ож 21 вересня між зато-
ами “Верблюд” і “Собаче ирло” (в л. Прирічна, 30) пройде 6-й етап
К б а автомобільної федерації У раїни з антрі- рос для вадроци лів
“Ukrainian Cross-Country”. То о ж дня на Оболонсь ій набережній, 10-Б
б де проведено т рнір на звання “Найсильніша людина У раїни”

Рекорди. Кияни встановили рекорд зі стрибків
на скакалці
З на оди свят вання в столиці Дня фізичної льт ри та спорт на

Оболонсь ій набережній відб лась реєстрація ре орд У раїни зі
стриб ів зі с а ал ою. Ініціатором ні ально о дійства вист пила Київ-
сь а ш ола мистецтв Smile за підтрим и Київсь ої місь ої державної
адміністрації та Оболонсь ої районної в місті Києві державної адмініс-
трації. Вперше в історії У раїни 400 осіб протя ом однієї хвилини од-
ночасно стрибали на с а ал ах. У спортивній події взяли часть а тив-
ні сім’ї та п блічні ромадяни, я і пропа ють а тивний спосіб життя:
вед чий “Ново о анал ” В’ячеслав Солом а, ре ордсмен світ з си-
лово о е стрим строн мен Сер ій Конюшо , інтер онтинентальний
чемпіон 2012 ро , чемпіон світ за версією WBE 2013 Тим р Ах ндов
та ба ато інших

Температура +15°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 87 %

Температура +17°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +153°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 13 вересня 2013 року

ОВНИ, ви райливі, се с альні, отові п ститися на романтичне
полювання, одна далі ле их фліртів це не має піти. Збері айте вір-
ність постійном партнер , він робить інтимн “по од ” в союзі, йо о
бажання — це святе.
ТЕЛЬЦІ, настав час пое сперимент вати в мистецтві лицедійства,

втім ніхто вас не звин ватить ріховних імітаціях. Всі ми в д ші а -
тори і часто вдаємося до мор , артистичної ри там, де потрібно
обійти острі ти, зробити приємне людям.
На БЛИЗНЮКІВ че ають про ресивні зміни в професійній сфері,

де потрібно п стити в хід творч інт їцію, задіяти арсенал психоло іч-
но о вплив на шефа та оле — паралельно з пра тичними навич а-
ми, відповідальністю і самоор анізованістю.
РАКИ, ваш девіз: “Хай живе різноманітність!” На одном місці ні-

чо о не висидіти, тож р хайтеся, змінюйте обстанов , спіл йтеся з
ці авими людьми, наповнюйте д ш свіжими враженнями.
ЛЕВИ, за цент йте ва на се с альном аспе ті в партнерстві,

де для підтрим и во ню пристрасті в союзі та про ресивної д ховної
динамі и слід а тивіз вати взаємн винахідливість. Вам разом має
б ти всюди ці аво!
ДІВИ, на ділових та шлюбних теренах витає д х змін, швидше за

все, вам б де важ о зв’яз з планомірністю, онсервативними с-
танов ами пристос ватися, армонійно вписатися в поворот сімейної
долі.
На ТЕРЕЗІВ че ають “сюрпризи” на сл жбі — доведеться розши-

рити р зобов’язань, звалити на плечі нові тр дові повноваження. З
випроб ваннями на психоло ічн міцність ви ч дово впораєтеся. Лю-
біть обран професію.
СКОРПІОНИ, ви справжній лицар і майстер інтимних фантазій,

я ом відч ття оханих (я і є омріяним ідеалом) зовсім не байд жі.
Ви налаштовані зробити та , аби серця билися тіль и в нісон!
СТРІЛЬЦІ, сім’я та робота — два арячі полюси, де потрібно вір-

т озно лавір вати, щоб с різь сти н ти. Вдома б дьте милосердни-
ми і лас авими, нехай рідні в’ють з вас мот з и — тим ліпше!
КОЗЕРОГИ, я що хочете пропіарити себе, дося ти намічених ці-

лей завдя и мінню план вати, відповідальності, пра тичності, то
слід ще взяти на озброєння дар психоло а. Ви повинні відч ти, хто
чим дихає, з міти відш ати приховані слабин и.
ВОДОЛІЇ, я що вас захльост ють б рхливі пориви й бажання, д -

ша т жить від ненаситно о “хоч ”, а жорст а пра матична реальність
не п с ає в рай блаженства, ш айте золот середин .
РИБИ, ви б дете с різь нарозхват, затреб вані, потрібні людям —

це ч дово! Я що рожева ява манить вірт альні далі, стояти міцно
на землі допомож ть шлюбні партнери, присл хайтеся до побажань
ділових омпаньйонів

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 5 – 2 1  В Е Р Е С Н Я

ранок день вечір

"Поділ" — володар 
Кубка голови КМДА
В столиці відбувся турнір серед дитячих футбольних команд

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед на стадіоні
“Спарта ” відб вся фінал
К б а олови КМДА з міні-
ф тбол . Звання перемож-
ців виборювали най ращі
дитячі ф тбольні оманди
з чотирьох районів. У під-
с м почесний трофей
отримали спортсмени о-
ле тив “Поділ”.

Впродовж усього тижня столиця

сповнена спортивним духом. Мало

не щодня у Києві відбувається ціла

низка змагань, присвячених свят�

куванню Дня фізичної культури та

спорту. Саме з цієї нагоди в середу

відбувся фінал Кубка голови КМДА

з міні�футболу серед дитячих ко�

манд. Варто відзначити, що турнір

проходив на новому сучасному полі

на стадіоні “Спартак”, тому цю

арену можна було привітати з под�

війним святом. Протягом кількох

годин на футбольному полі точила�

ся безкомпромісна боротьба, яка

подарувала справжню насолоду по�

ціновувачам дитячо�юнацького

футболу.

Вже з початком стартового матчу

всі вболівальники почали гучно під�

тримувати улюблені команди. Грав�

ці ж віддячували фанатам досить ці�

кавою грою. Примітно, що ще зов�

сім юні футболісти поводили себе як

справжні професіонали — якщо

траплялося порушення правил, то

винуватець епізоду неодмінно виба�

чався перед суперником та допома�

гав йому звестися на ноги. Як запев�

нили самі спортсмени, перемога ба�

гато що означає, але від здобутої не�

чесно — жодної радості. Зокрема

один з учасників змагань, дев’яти�

річний Андрій, цілком відповідаль�

но ставиться до подій на полі: “Звіс�

но, всім хочеться перемагати. Однак

у футболі є свої правила й їх бажано

не порушувати. Тренери нам завжди

нагадують про дотримання правил

“fair�play”, також необхідно поважа�

ти суперника, щоб не завдати ніко�

му ушкодження. Адже футбол гра

така — сьогодні ти завдаєш травми,

а завтра все може обернутися проти

тебе”.

Так, непомітно для всіх минули

змагальні баталії на полі й турнір

дійшов до найурочистішої миті —

нагородження команд юних футбо�

лістів. Кубок голови КМДА від іме�

ні Олександра Попова перемож�

цям, а це команда “Поділ”, вручив

радник голови Олександр Мазур�

чак. Срібним призером стала

команда “Поділ — Андріївський”,

бронзу виборов ФК “Каштан”, а

диплом та грамоти за четверту схо�

динку турніру отримали гравці

команди “Поділ 05”. Слід зазначи�

ти, що футбольний клуб “Поділ”

від районного центру фізичного

здоров’я населення “Спорт для

всіх” на всі змагання, які проводить

Федерація футболу Києва, вистав�

ляє 16 футбольних команд різних

вікових груп, і це, як запевняють в

центрі “Спорт для всіх”, — тільки

початок.

Отримавши почесний Кубок, трі�

умфатори змагань навперебій діли�

лися своїми враженнями від турніру

та нового поля. Капітан команди

“Поділ” Кирило зазначив: “Ми дов�

го тренувалися і дуже хотіли вигра�

ти. У фіналі суперник у нас був хо�

роший, однак ми намагалися дотри�

муватися настанов тренера і в під�

сумку перемогли. Хотів би сказати,

що це оновлене поле дуже класне.

Ми часто граємо на штучних по�

лях — і це найкраще. Воно дуже рів�

не й тут можна добре контролювати

мяч”.

На нагородженні заступник ди�

ректора Департаменту освіти і на�

уки, молоді та спорту — начальник

управління сім’ї, молоді та спорту

КМДА Вадим Костюченко зазна�

чив: “Усі святкові заходи, що відбу�

ваються в столиці з нагоди відзна�

чення Дня фізичної культури та

спорту, об’єднані однією метою —

популяризація здорового способу

життя та залучення дітей до занять

фізичною культурою та спортом у

рамках соціальних ініціатив Прези�

дента України “Діти — майбутнє

України”. Для цього міська влада

визначила пріоритетні заходи щодо

розвитку галузі. З наступного року

цей турнір буде внесено до міського

переліку змагань. Також для вас ми

будемо проводити цікаві майстер�

класи за участі провідних спортс�

менів України. Я впевнений, що

сьогодні ми спостерігали за май�

бутніми зірками футболу, які не�

вдовзі зміцнять нашу національну

збірну”
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Цей день в історії 13 вересня

122 — Римсь им імператором
Адріаном розпочато б дівництво
оборонної спор ди - стіни Адріа-
на (найбільш видатний пам'ятни
античності Вели обританії)
1503 — Мі еланджело почав

робот над стат єю Давида
1648 — раїнсь і оза и Бо -

дана Хмельниць о о вщент роз-
ромили оронне війсь о Речі
Посполитої під Пилявцями
1736 — Росії засновано міс-

то Челябінсь
1788 — тимчасовою столицею

США став Нью-Йор
1866 — Мос ві заснована
онсерваторія, що нині носить
ім'я Петра Чай овсь о о
1898 — амери анець Ганнібал

Г двін запатент вав цел лоїдн
фотоплів
1899 — Генрі Блісс став пер-

шою жертвою автомобільно о
наїзд в Нью-Йор . Наїзд с оїв
Арт р Сміт. Постраждало о дос-
тавили в лі арню, але лі арі вия-
вилися безсилі
1902— відбит и пальців впер-

ше ви ористов ються я до аз
провини обвин вачено о Вели-
обританії
1944 — народилася ан лійсь а

а триса Жа лін Біссет ( раїн-
сь им іно лядачам запам'ятала-
ся рою фільмах "Ди а орхідея",
"Анна Кареніна", "Казино "Рояль")
1848 — Львівсь ом нівер-

ситеті створена афедра раїн-
сь ої мови
1959 — радянсь ий осмічний

апарат «Л на-2» першим дося
поверхні Місяця. На поверхню
с п тни а Землі б ло доставле-
но вимпел із зображенням ерба
СРСР та назвою раїни
1960 — свій день народження

"свят є" на а біоні а - при -
ладна на а про застос вання в
технічних пристроях і системах
принципів живої природи
1960 — президент США Д айт

Ейзенха ер підписав за он про
встановлення пам’ятни а Тара-
сові Шевчен Вашин тоні
1965 — в Америці вийшов

безсмертний син л "Yesterday"
р пи "Бітлз"
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
"Доро а
ні ди",
"Золотий
ланцю ",

письменни

Бо ородиця

зами ає,
розми ає

еле тр. оло

р. співа ,
народний

артист, "Києве
мій"

свята на честь
Юпітера

вели а партія
товар

тит л м с л.
нязя

проро в Ісламі

народ, держава

папір сний
човен

Геєрдала

стар. чоловіча
зачіс а

мар а літа ів

"Бабетта йде
на війн ",
а триса

ор ан нюх

відрізо
дистанції

материн бать о

йо о п с ають
в очі

одиниця
довжини (Дал.

Схід)
мер

(ХV—XVIII ст.)

робоча тварина

частина а т

реле ійні
обряди

очищення

ш м, ри
(діал.)

літаюча таріл а

син І ди
(Біблія)

Розмінна
монета

стар. франц.
золота монета

фі рна
др арсь а
ліній а

спільне
об оворювання

питань

зб д вав
для Міноса

лабіринт (міф.)

палиця, на я
спирається
хворий

р хоме сидіння
оночном
човні

Х Р Е Щ А Т И К ... Шмідт

У фіналі К б а олови КМДА з стрілися оманди "Поділ" ( синій формі) та "Поділ-Андріївсь ий"
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