
Літо з користю
Теплої пори цього року відпочило та оздоровилося 93,5 % 
столичних школярів

Професія — рятувати життя
Столичні рятувальники отримали нагороди до професійного свята

Віктор Цибаль від вогню рятує меш�

канців міста та їх майно вже понад 17 ро�

ків. "Хрещатику" розповів: жодного разу

за цей період не пошкодував, що обрав

такий шлях у своєму житті.

"Рятувати життя, рятувати майно — це

дійсно справа справжніх чоловіків. І це

та професія, яку обирають раз і назав�

жди",— зазначає пан Віктор, старший

помічник начальника оперативно�коор�

динаційного центру ГУ ДСНС в Києві.

Чоловік досі пам'ятає першу масштаб�

ну пожежу, яку йому доводилось гасити.

Полум'я охопило одне з помешкань жит�

лового будинку та розгорілося так силь�

но, що пожежникам довелося не лише

рятувати життя мешканців квартири, а й

оберігати своє власне. З того часу вже

майже два десятиліття пан Віктор, як і

тисячі інших рятувальників столиці, що�

дня ризикує своїм здоров'ям заради без�

пеки міста та його мешканців.

Вчора відважні працівники святкували

своє професійне свято. З цією подією

фахівців Головного управління держав�

ної служби з надзвичайних ситуацій у

місті Києві привітав і голова КМДА

Олександр Попов. Очільник міськадмі�

ністрації вручив найдостойнішим пред�

ставникам Київської служби порятунку

почесні відзнаки — нагороди та подяки

голови КМДА.

"Кияни завжди можуть покластися на

відважних рятувальників, які за будь�

яких умов приходять на допомогу в най�

складніших ситуаціях. У вас не проста,

але вкрай важлива професія, яка вимагає

відваги, мужності та самопожертви.

Адже часто у Києві виникають надзви�

чайні ситуації, ліквідація яких потребує

вашої підготовки, професіоналізму та

патріотизму. Ми пишаємося своїми геро�

ями і цінуємо вашу працю. І кияни мо�

жуть бути впевнені, що в будь�який час

ви простягнете руку допомоги та станете

на захист їх життя",— привітав працівни�

ків галузі Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації побажав

рятувальникам сили та наснаги щодня

виконувати таку непросту роботу, а та�

кож благополуччя та достатку в їхніх ро�

динах.

У свою чергу начальник ГУ ДСНС у м.

Києві Андрій Куценко запевнив голову

КМДА, що рятувальники столиці готові

й надалі стійко та безперебійно здійсню�

вати захист життя киян та їхнього майна.

"Ми завжди в бойовому розрахунку,

особовий склад завжди готовий до будь�

яких викликів. І хочу запевнити киян,

що Київський гарнізон, рятувальна

служба міста готові щодня оберігати лю�

дей від трагічних подій",— зазначив пан

Куценко.

Наостанок голова КМДА ознайомився

з роботою оперативно�координаційного

центру ГУ ДСНС в Києві, який вже нині

працює за найсучаснішими технологі�

ями європейського зразка, що дозволяє

службі рятувальників оперативно та

ефективно реагувати в разі виникнення

надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що День рятувальника —

свято, яке відзначається в Україні щоріч�

но 17 вересня.

Встановлене 12 вересня 2008 року ука�

зом Президента України на підтримку

ініціативи громадськості.

День рятувальника святкують праців�

ники аварійно�рятувальних служб, по�

жежної охорони та інших спеціальних

формувань, а також громадяни, які

зробили свій внесок у справу ліквідації

наслідків надзвичайних ситуацій техно�

генного та природного характеру, захисту

життя і здоров'я людей

Голова КМДА Оле сандр Попов ознайомився з роботою оперативно- оординаційно о центр ГУ ДСНС в Києві, я ий працює за найс часнішими техноло іями європейсь о о зраз а,
що дозволяє рят вальни ам оперативно реа вати в разі вини нення надзвичайних сит ацій

Ліки для гіпертоніків стають
доступнішими 
Держава омпенс є до 90 відсот ів витрат на
анти іпертензивні препарати

СТОР. 2 

Кредитна мишоловка 
Дея і бан и а тивно заманюють раїнців свої
тенета за допомо ою недобросовісної ре лами та
інших хитрощів

СТОР. 3 

Мистецтво допоможе
"Шоколадному будинку" 

Завдя и бла одійній виставці приміщенні зроблять
ремонт

СТОР. 5

У номері

Новини
У місті замінять 
20 найбільш проблемних 
ліфтів
До інця ро иївсь а влада обіцяє завершити

замін і модернізацію 20-ти ліфтів, на я і надійш-
ло найбільше с ар від иян. Про це прямом
ефірі теле анал "Київ" повідомив олова Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації Оле сандр
Попов.
"Ліфтове осподарство — це д же проблемне пи-

тання. Ми продовж ємо працювати в частині ви о-
ристання оштів Кіотсь о о прото ол з модерніза-
ції нашо о ліфтово о осподарства. Торі нас б ли
масштабні інвестиції в ре онстр цію ліфтово о ос-
подарства, нам допома ав ряд. До інця цьо о ро-

ми зробимо ре онстр цію ще 20-ти підйомни ів,
найбільш проблемних. Потрібно виш вати рес рс,
щоб ремонт вати ліфти, і при форм ванні бюджет
на наст пний рі ми б демо план вати значне фі-
нанс вання цієї про рами",— під реслив Оле сандр
Попов

Столиця придбає 
нові потяги для міської 
електрички
Голова Київсь ої місь ої державної адміністрації

Оле сандр Попов дав дор чення профільном за-
ст пни ові знайти інвестиційно-фінансовий рес рс
для придбання в наст пном році трьох нових потя-
ів раїнсь о о виробни а, пристосованих для по-
треб місь ої еле трич и.
Я раніше повідомляв заст пни олови столичної

місь держадміністрації Михайло Костю , оловною
проблемою невиход на лінію еле тричо є наднор-
мова зношеність поїздів — дея і з них е спл ат -
ються понад 30 ро ів. За приблизними підрах н а-
ми, через це на бюджет міста ля ають додат ові ви-
дат и на ремонт та тримання в с мі близь о 3 міль-
йонів ривень на місяць. Новий р хомий с лад до-
зволив би зменшити навантаження на місь ий бю-
джет.
Крім то о, прое т "Місь а еле трич а" вирішено

виділити в о реме ом нальне підприємство з по-
дальшим переформат ванням йо о партнерсь ий
прое т із залізницею. Та ий ро дозволив би не об-
тяж вати ом нальне підприємство "Київпастранс",
відомстві я о о наразі переб ває ільцева еле -

трич а, невластивим для ньо о видом ромадсь о о
транспорт

На Співочому полі стартує 
"ART модерн"
З 28 вересня до 20 жовтня на Співочом полі
віт ових інсталяціях поєднаються філософія сход ,
тенденції с часно о мистецтва і ландшафтне де о-
р вання. Пост п с часних ідей — лейтмотив вистав-
и хризантем "ART модерн". На протива е спози-
ціям, що відб лись, наст пна вистав а здив є ори і-
нальними верти альними онстр ціями з вітів з
о ремим сюжетом. У дея их інсталяціях оризон-
тальне озеленення сл ватиме х дожньом про-
довженню віт ової артини. Крім хризантем, б д ть
ви ористані однорічні віти, марм рова рихта, від-
сів, щепа тощо.
"Цьо орічн вистав хризантем ми реаліз вали

принципово новим підходом ви онанні я ом-
позицій, та і масштабності оформлення. Уперше
ми запропон вали відвід вачам с то верти альн
інсталяцію",— зазначив енеральний дире тор о-
м нально о об'єднання "Київзеленб д" Михайло
Царен о.
Співоче поле стало любленим місцем відпо-

чин иян та остей міста. Лише за 2013 рі о-
м нальне об'єднання "Київзеленб д" за підтрим и
Київсь ої місь ої державної адміністрації ор аніз -
вало 5 виставо . Серед них найбільш відвід вани-
ми б ли віти брилах льод , інсталяції зелених
авто та вистав а до Дня Хрещення Київсь ої Р -
сі

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Літо — най любленіша пора для ш оля-
рів, адже саме в цей час вони мають
близь о трьох місяців, аби відпочити та
набратися сил перед новим навчальним
ро ом. Аби та ий відпочино б в не ли-
ше приємним, а й орисним для підрос-
таючо о по оління, столична влада, я і
щоро , подбала, щоб оздоровити ма-
лень их иян.

Так, влітку 2013 року 203,5 тисячі київських учнів бу�

ли охоплені оздоровленням та відпочинком, що складає

93,55 % від загальної кількості дітей шкільного віку у

столиці. Для порівняння: влітку 2012 року оздоровили�

ся 153 228 юних киян — 72,08 % від загальної кількості

дітей шкільного віку. Про це під час засідання колегії

КМДА повідомила перший заступник директора Де�

партаменту освіти і науки, молоді та спорту Вікторія Че�

ломбітько.

Вона зауважила, що учасниками оздоровчої кампанії

2013 року передусім були діти пільгових категорій. Так,

цього літа оздоровилися 105 752 дитини (51,96 %), від�

почили — 97 773 дитини (48,04 %), а також 600 студен�

тів вищих навчальних закладів денної форми навчання.

Окрім того, було оздоровлено 130 дітей�сиріт, вихован�

ців шкіл�інтернатів № 12, 31, дитячого будинку "Малят�

ко", які перебувають на повному державному утриманні.

Також оздоровлено 46 дітей�сиріт, учнів професійно�

технічних навчальних закладів міста.

До слова, у червні 2013 року для учнів, які не мали

можливості відпочити за межами міста, було відкрито

104 дитячих табори відпочинку з денним перебуванням

школярів на базі загальноосвітніх навчальних закладів,

в яких відпочило 8 299 дітей.

У Департаменті освіти і науки, молоді та спорту ін�

формують, що всього з місцевого бюджету на оздоров�

лення та відпочинок юних киян було виділено 26 620,6

тис. грн, з яких 24 614,0 тис. грн — на оздоровлення та

відпочинок дітей і студентів; 2 006,6 тис. грн — на відпо�

чинок дітей у дитячих таборах денного перебування на

базі навчальних закладів міста.

Крім того, за кошти міського бюджету на оздоровлення

та відпочинок направлено 27 299 дітей пільгових катего�

рій, з них на оздоровлення — 14 712 осіб, на відпочинок —

12 587 осіб, що дорівнює 12,54 % від загальної кількості ді�

тей шкільного віку (у 2012 році — 21 755 учнів, 8,05 %).

За інформаційно�аналітичними матеріалами управ�

лінь освіти районних в місті Києві державних адмініс�

трацій, за рахунок коштів підприємств та організацій,

профспілкового бюджету, Фонду соціального страху�

вання з тимчасової втрати працездатності, батьківських

коштів та інших джерел фінансування, не заборонених

чинним законодавством, оздоровлено та направлено на

відпочинок 170 779 учнів загальноосвітніх навчальних

закладів. Через навчальні заклади міста за рахунок бать�

ківських коштів та інших джерел фінансування забезпе�

чено оздоровленням та відпочинком організовані групи

дітей загальною кількістю 5 447 осіб із 93�х навчальних

закладів
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Щодня місто та иян захищають та обері ають від надзвичай-
них сит ацій десят и тисяч працівни ів аварійно-рят вальних
сл жб, пожежної охорони та інших спеціальних форм вань.
Вчора, 17 вересня, рят вальни и У раїни відзначали своє про-
фесійне свято. Привітав людей, я і щодня стоять на варті спо-
ою міста та йо о меш анців, і олова КМДА Оле сандр Попов,
вр чивши їм почесні відзна и.
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Новини
Метро “Теремки” здадуть у жовтні
Голова Київсь ої місь ої державної адміністрації Оле сандр Попов

запевнив иян, що станцію метро “Терем и” здад ть в е спл атацію
жовтні, я і обіцялося раніше. Про це він повідомив прямом ефірі а-
нал “Київ”.
“Ми здамо станцію метро “Терем и” жовтні. Це д же непросто, то-

м що є ба ато проблем і техноло ічних, і фінансових. Саме зв’яз
з цим нас від ладалося введення в е спл атацію цієї станції, але т т
є політична воля Президента У раїни, том він дор чив особисто
прем’єр займатися питанням розвит Києва і метрополітен в том
числі. Є роз міння з рядом, я ми цей об’є т до інця профінанс ємо
і почнемо наст пні”,— розповів Оле сандр Попов

За підпал автівок — 5 років позбавлення волі
Печерсь ий райс д столиці о олосив виро 20-річном безробітном
иянин , я ий з х лі ансь их мотивів підпалював автомобілі центрі
міста. Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Печерсь ої про ра-
т ри, б ло встановлено, що в ніч на 10 травня цьо о ро зас джений,
знаходячись нетверезом стані, обливав автомобілі ле озаймистою
речовиною та підпалював їх.
У та ий спосіб “серійний палій” менш ніж за пів одини пош одив 6

автомобілів, а саме “Ле с с”, “Міц бісі”, “Ніссан”, “С з і”, “Хонда” та
“Газель”. Виро ом с д зловмисни а визнано винним вчиненні ри-
мінально о правопор шення, передбачено о ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 КК
У раїни (Умисне знищення або пош одження майна) та призначено
по арання ви ляді 5 ро ів позбавлення волі. Слід зазначити, що
2011 році чолові вже притя вався до римінальної відповідальності
за вчинення анало ічно о злочин

У столиці триває “Гогольфест”
З 13 до 22 вересня столиці за підтрим и КМДА проходить фести-

валь с часно о мистецтва “Го ольфест”. У ньом бер ть часть 20 ра-
їн. До пош ідеальних рішень (саме та зв чить тема цьо орічно о
фестивалю) дол чились я видатні митці, та і аматори с часно о мис-
тецтва. Збереження льт рних цінностей — лейтмотив “Го ольфест ”,
що поєднав різноманітні стилі, напрям и, ом ні ації, віз альні ст дії та
майстерні.
О расою від риття фестивалю стала демонстрація відреставровано-
о фільм “Хліб” (режисер Оле сандр Довжен о). На е сперименталь-
ном майданчи поєдналась ласи а та сьо одення: національна а-
пела “Д м а” і “Дахабраха”, Кшиштоф Зан ссі та Ірина Правило. Та ож
традиційно представлені спільні прое ти: “сТАНЦІя” (У раїна — Фран-
ція), “Капітан Джон Сміт” (У раїна — США). Літерат рний майданчи
відвідають Тамара Г ндорова, Оле сандр Ірванець, Влад Троїць ий.
На поцінов вачів че ають ращі роботи фестивалів “Dokudays.ua”,

“Молодість”, “Artishok”. 18 вересня про рамі “ інотеатр ” відб деть-
ся по аз “Той, хто пройшов різь во онь” (реж. Михайло Іллєн о). Крім
цьо о, про рама 19 вересня передбачає арт-дис сію про с часне
раїнсь е іно, де лядачі познайомляться з роботами орот о о мет-

р , анімацією та поспіл ються з режисерами.
На адаємо, частин витрат на ор анізацію фестивалю “Го ольфест”

взяли на себе меценати Києва (20 тисяч євро). Столична влада забез-
печ є ромадсь ий порядо на час проведення фестивалю, чер ван-
ня пожежної машини та арети “швид ої”, а та ож прибирання на в л.
Інженерній та Б дінд стрії

Цифра дня

10 600 000 000 
гривень, на таку суму було надано споживачам телекомунікаційних,
поштових та кур`єрських послуг у столиці за січень–червень 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в місті Києві 
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І Київський фестиваль військово=патріотичної
пісні зібрав воїнів=інтернаціоналістів 
з усіх куточків України
У столиці відб вся І Київсь ий фестиваль війсь ово-патріотичної піс-

ні, я ий зібрав воїнів-інтернаціоналістів з сіх точ ів раїни.
За словами часни а бойових дій в Аф аністані Сер ія Садово о, піс-

ні аф анці с ладали, оли війна давала трохи відпочити. Теми пісень
б ли різні — від патріотичних до т жливих за рідною землею, мамою,
своєю оханою.
“Ба ато хлопців талановитими б ли, вміли рати на ітарі, на баяні.

Ми маршир вали, співали стройові пісні”,— поділився своїми спо ада-
ми Сер ій Садовой.
Вдови часни ів бойових дій в Аф аністані, прис тні на онцерті,

розповідають, що майже в ожном листі додом сини та чолові и над-
силали вірші. Ор анізатори онцерт план ють на 25-т річницю виво-
д радянсь их війсь з Аф аністан , я відзначатим ть лютом 2014
ро , провести фестиваль з он рсним відбором, в я ом візьм ть
часть живі ерої війни

У Києві пройдуть осінні виставки фіалок
19-22 вересня в Київсь ом місь ом Б дин природи (в л. Ро ні-

динсь а, 3) відб деться вистав а імнатних фіало , стрепто арп сів,
епісцій та інших рослин родини Геснерієвих. Усьо о б де представле-
но близь о 400 віт чих рослин.
У виставці, о рім иївсь их оле ціонерів, візьме часть відомий се-

ле ціонер із Л ансь а Світлана Рєп іна. Кожний 20-й відвід вач стане
часни ом безпро рашної лотереї.
У рам ах вистав и, с бот , 20 вересня, о 15.00 відб деться май-

стер- лас із вирощ вання епісцій “До ляд за рослинами і форм вання
рони”. Протя ом роботи вистав и її відвід вачі змож ть познайомити-
ся з ж рналами “Мой пре расный сад” та “Дом в сад ”

У середу в місті ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб -

т , з 18 вересня в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і
ярмар и. На них реалізов ватим ть прод цію фермерсь их оспо-
дарств та сільсь о осподарсь их підприємств Київсь ої та інших об-
ластей У раїни.
Зо рема сьо одні тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на Страте-
ічном шосе, 6-8; в Дніпровсь ом — на просп. Возз’єднання, 2-10; в
Оболонсь ом — на в л. Героїв Дніпра, 41; в Подільсь ом — на
просп. Правди, 31-35; в Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8, на ро-
зі просп. Перемо и та б льв. А адемі а Вернадсь о о, на розі в л. Т -
л зи та б льв. Ромена Роллана; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр до-
вій,7-а.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти харч -

вання за цінами, на 10-15 % нижчими від рин ових

Відзначили 
найдостойніших киян
У будинку Митрополита в "Софії Київській" вручили півсотні 
державних відзнак
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Учора в б дин Митропо-
лита Національно о запо-
відни а “Софія Київсь а”
відб лася рочиста цере-
монія вр чення державних
та рядових на ород. По-
над півсотні иян отримали
відзна и та вітання від о-
лови КМДА Оле сандра
Попова.

Нагородження відбувалося в осо�

бливому для всіх українців місці —

“Софії Київській”, що підкреслюва�

ло урочистість моменту. Очільник

КМДА з нагоди Дня Незалежності

вручив ордени за заслуги ІІ і ІІІ сту�

пенів, орден Княгині Ольги ІІІ сту�

пеня, звання народного артиста

України, заслуженого артиста Укра�

їни, заслуженого будівельника

України, заслуженого вчителя Укра�

їни, заслуженого діяча науки і техні�

ки України, заслуженого економіста

України, заслуженого лікаря Укра�

їни, заслуженого працівника культу�

ри України, заслуженого працівника

освіти України, заслуженого праців�

ника транспорту України, заслуже�

ного працівника фізичної культури і

спорту України, заслуженого худож�

ника України та заслуженого юриста

України. Серед нагороджених і пра�

цівники столичної міськдержадмі�

ністрації, і народний артист України

Іво Бобул, легендарний футболіст

київського “Динамо” Леонід Буряк,

депутат Київради Павло Тесленко, а

також працівники комунальних під�

приємств міста.

“Сьогоднішня подія закарбується

не лише в історії вашого життя, а й

нашого міста,— зазначив Олек�

сандр Попов.— Адже ми знаходи�

мося в приміщенні, де творилася іс�

торія багато віків, а сьогодні ви всі

причетні до історії сучасної Укра�

їни, ви її пишете своєю роботою.

Тому ще раз хотів би вас усіх приві�

тати. Щиро вам дякую. Вас і ваші

досягнення відзначив і Президент

України”.

Серед півсотні нагороджених і

учитель математики природничо�

наукового ліцею № 145 Костянтин

Лятамбур, якому присвоєно звання

заслуженого вчителя України. Роз�

повідаючи про дітей, він наголошує,

що теперішнє молоде покоління має

дуже багато можливостей, є розку�

тим і комунікабельним. Сучасна мо�

лодь не має беззастережних автори�

тетів, тому з ними складніше, але

водночас і цікавіше.

“Я працюю у школі загалом з 1986

року, викладаю математику, серед

моїх учнів — переможці і всеукраїн�

ських, і міжнародних олімпіад з ма�

тематики,— розповів “Хрещатику”

Костянтин Миколайович.— Важко

коментувати таку прозаїчну роботу,

як професія вчителя, однак і вона

сьогодні достойно оцінюється і мо�

же принести задоволення від своїх

результатів”

Ліки для гіпертоніків стають
доступнішими
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У рам ах реформ вання
системи охорони здоров’я
столиці реаліз ється

державна про рама ре -
лювання цін на медичні
препарати для лі вання
іпертонії, зо рема шляхом
омпенс вання витрат на
медичні препарати. Та ,
анти іпертензивні засоби
понад 200-х апте ах міста
можна придбати зі зниж-
ою до 90 %. Єдина мо-
ва — наявність рецепта від
лі аря.

Така увага до цієї хвороби не ви�

падкова, адже гіпертонія — це так

звана “хвороба століття”, “хвороба

цивілізації”, яка має серйозні ус�

кладнення — інфаркт та інсульт, що

у багатьох випадках призводять до

смерті. Відзначимо, за даними Все�

світньої організації охорони здо�

ров’я, близько 30 % дорослого насе�

лення страждає на гіпертонічну хво�

робу.

Проблема захворювання на гіпер�

тонію актуальна й для столиці. Як

розповів “Хрещатику” директор Де�

партаменту охорони здоров’я Віта�

лій Мохорєв, у Києві на диспансер�

ному обліку з гіпертонією перебува�

ють більше 500 тис. киян. Щорічно

фіксується близько 2,5 тис. інфарк�

тів (15 % закінчуються летально) та

близько 5�6 тис. інсультів (30 % за�

кінчуються смертю). Тож неважко

порахувати, яка кількість киян по�

мирає від невчасного лікування та

профілактики цього захворювання.

Головний кардіолог Києва Леонід

Кушнір наголошує, що в структурі

смертності у всьому світі серцево�

судинні захворювання займають

перше місце. “В Україні та Києві

смертність від серцево�судинних за�

хворювань складає близько 66 % —

це найвищі показники із усіх хво�

роб”,— відзначив пан Кушнір.

Тож, розуміючи важливість вирі�

шення цієї проблеми, держава роз�

почала реалізацію проекту, спрямо�

ваного на попередження гіперто�

нічного захворювання та його на�

слідків. “Запобігти ускладненням

можна відповідною системою про�

філактики, зокрема медикаментоз�

но”,— каже Віталій Мохорєв. Та

більшість лікарських препаратів не

по кишені пересічним киянам, то�

му держава реалізує програму з від�

шкодування вартості лікарських за�

собів для хворих на гіпертонічну

хворобу. Необхідні людям антигі�

пертензивні засоби розділені на

кілька груп — по деяких буде зниж�

ка до 30 %, по деяких до 50 %, а по

деяких дійсно до 90 %. До речі, ме�

та цієї програми — привернути ува�

гу якомога більшої кількості паці�

єнтів, киян, які хворіють на підви�

щений артеріальний тиск, з тим,

щоб не допустити ускладнень і

страшних наслідків.

За словами директора профільно�

го Департаменту, за зниженою ці�

ною пацієнт може придбати не всі

препарати, а тільки визначені, в

яких є сім молекул (непатентованих

міжнародних назв). Та минулого мі�

сяця цей перелік було розширено до

десяти хімічних молекул антигіпер�

тензивних препаратів, по яких від�

бувається відшкодування, й через

кілька днів ліки стануть доступними

для хворих. “Цей перелік розшире�

ний завдяки комбінованим препара�

там, а це нині понад 300 патентова�

них назв лікарських засобів”,— по�

яснює Віталій Андрійович.

До слова, відповідні ліки за рецеп�

том можна придбати у 250�ти апте�

ках міста. Загалом же планується

охопити програмою всі аптечні за�

клади столиці.

Для відшкодування витрат апте�

кам, що співпрацюють з містом, на

2013 рік Києву виділено 11 млн грн.

Зазначимо, перелік аптек, які на�

дають знижки на антигіпертензивні

препарати, можна знайти на сайті

Департаменту охорони здоров’я, та�

кож зазначений перелік є в усіх ліку�

вальних закладах, у кожного діль�

ничного та сімейного лікаря

Держава компенсує до 90 % витрат на антигіпертензивні препарати

Відповідні для іпертоні ів лі и за рецептом можна придбати 250-ти апте ах
міста. За алом же план ється охопити про рамою всі аптечні за лади столиці

Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив на ород й ле ендарном ф тболіст иївсь о о "Динамо" Леонід Б ря

Телефон для довідо по міст Києв — (044) 234-55-26 (10.00-
13.00, 14.00-17.00).
“Гарячі лінії” районів Києва:
Голосіївсь ий — (044) 257-32-46 (10.00-13.00, 14.00-17.00);
Дарниць ий — (044) 564-33-89 (10.00-13.00, 15.00-17.00);
Деснянсь ий — (044) 532-13-65 (9.00-18.00);
Дніпровсь ий — (044) 517-70-09 (10.00-13.00, 14.00-17.00);
Оболонсь ий — (044) 418-64-07(10.00-13.00, 14.00-17.00);
Печерсь ий — (044) 529-32-17 (9.00-12.00), щосереди 14.00-17.00;
Подільсь ий — (044) 417-11-84 (11.00-16.00);
Святошинсь ий — (044) 424-74-05 (10.00-13.00);
Солом’янсь ий — (044) 207-09-25 (10.00-13.00, 14.00-17.00);
Шевчен івсь ий — (044) 245-28-79 (11.00-16.00).

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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У будинку Митрополита Національного заповідника
"Софія Київська" відбулася урочиста церемонія

вручення державних та урядових нагород. Понад
півсотні киян отримали відзнаки та вітання від голови

КМДА Олександра Попова

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА



Ділові новини

Захист інвесторів посилять

Верховна Рада прийняла за ос-
нов прое т за он про внесення
змін до дея их за онодавчих а -
тів У раїни щодо захист прав ін-
весторів. За онопрое том пропо-
н ється надати право часни ам
осподарсь их товариств пода-
вати до посадових осіб цих това-
риств позови про відш од вання
товариств завданих цими осо-
бами збит ів.
Зміни передбачається внести

до Цивільно о, Господарсь о о
та Господарсь о-процес ально о
оде сів, за онів “Про осподар-
сь і товариства”, “Про цінні папе-
ри та фондовий рино ”, “Про а -
ціонерні товариства”. Відповід-
ний за онопрое т зареєстровано
за № 2013а

Рівень безробіття 
стабілізувався

У серпні офіційний рівень без-
робіття збері ся на рівні 1,6 %,
повідомила Державна сл жба
статисти и. За даними Держста-
т , на 1 вересня в Державній
сл жбі зайнятості б ли зареєс-
тровані 435,4 тис. безробітних.
На 1 серпня в Держсл жбі зай-

нятості б ло зареєстровано 451,5
тис. безробітних.
Кіль ість безробітних, я і одер-

жали державн допомо в серп-
ні, становить 339,4 тис. осіб, се-
редній розмір допомо и на одно-
о безробітно о в цьом місяці
становить 1 136 ривень, переда-
ють “У раїнсь і новини”. На ада-
ємо, липні офіційний рівень
безробіття знизився на 0,1 п. п.
до 1,6 %

До кожного відвідувача —
індивідуальний підхід

У ожном районі столиці для
я існо о та своєчасно о надання
адміністративних, інформаційних
і онс льтаційних посл створені
Центри обсл ов вання платни ів
подат ів. Робота зазначених Цен-
трів сприяє форм ванню орієнто-
ваної на платни а подат ів систе-
ми адміністр вання, підвищенню
рівня добровільної сплати подат-
ів, форм ванню ромадсь ості
висо ої подат ової льт ри та
позитивно о ставлення до діяль-
ності працівни ів Міндоходів.
ЦОПП-и працюють за єдиними
стандартами.
Відвід вачам ЦОПП-ів створені

омфортні мови. Зо рема для
ромадян та платни ів подат ів
надаються та і посл и, я вида-
ча довідо та дозвільних до -
ментів, прийом подат ової звіт-
ності та вхідної ореспонденції,
надання подат ових онс льта-
цій, а та ож видача лючів еле -
тронно о цифрово о підпис то-
що.
За січень-серпень 2013 ро

Центрами обсл ов вання плат-
ни ів подат ів ГУ Міндоходів м.
Києві б ло надано понад 2,5
мільйона посл , з них 1 мільйон
778 тисяч — адміністративних,
326 тисяч — інформаційно- он-
с льтативних, 421 тисяча — з
прийом вхідної ореспонденції.
Крім то о, більш ніж 46 тисяч
платни ів подат ів отримали
зр чний для себе час еле трон-
ний цифровий підпис.
За рез льтатами постійно ді-

ючо о опит вання, я е ставить
собі за мет моніторин ромад-
сь ої д м и щодо діяльності ор-
анів Міндоходів та Центрів зо -
рема, б ло з’ясоване наст пне. З
числа 5 071 респондентів, я і
брали часть в опит ванні цьо-
м році, 91,3 % відч ли позитивні
зміни та задоволені я істю обсл -

ов вання, а більш ніж 92,3 % за-
доволені режимом роботи
ЦОПП

Промвиробництво 
скорочується

У серпні 2013 ро промислове
виробництво с оротилося на
5,4 % порівняно з серпнем 2012
ро . Про це повідомила Держав-
на сл жба статисти и.
При цьом серпні цьо о ро

промвиробництво с оротилося
на 2,5 % порівняно з липнем 2013
ро . У січні—серпні нинішньо о
ро порівняно з січнем—серп-
нем 2012 ро промвиробництво
с оротилося на 5,2 %.
На адаємо, липні 2013 ро

промислове виробництво с оро-
тилося на 4,9 % порівняно з лип-
нем 2012 ро . Торі порівняно з
2011 ро ом промвиробництво
с оротилося на 1,8 %

Столиця набудувала на сім
мільярдів

У січні—серпні 2013 ро під-
приємствами Києва ви онано б -
дівельних робіт на с м 7 263,4
млн рн. Я інформ є Головне

правління статисти и м. Києві,
інде с б дівельної прод ції січ-
ні—серпні цьо о ро , порівняно
з відповідним періодом 2012 ро-
, с лав 78,1 %. Зниження пояс-

нюється висо ою базою відповід-
но о період попередньо о ро ,
я ом здійснювалось б дівниц-

тво інфрастр т рних об’є тів
рам ах під отов и до Євро-2012.
За хара тером б дівництва об-

ся и робіт розподілилися та им
чином: роботи з ново о б дівниц-
тва, ре онстр ції та технічно о
переоснащення с лали 94,4 %
від за ально о обся , решта — з
апітально о (3,1 %) та поточно о
(2,5 %) ремонтів

Роботодавців “здають” 
податківцям

У боротьбі з тіньовими випла-
тами заробітної плати фахівці
столичних ор анів доходів і збо-
рів постійно аналіз ють подат о-
в звітність, я а подається с б’-
є тами осподарювання до по-
дат ових інспе цій міста Києва,
том числі т , що стос ється
оплати праці. Особлива ва а
приділяється подат овим розра-
х н ам за формою 1-ДФ, зміст

я их може відображати озна и
прихов вання подат на доходи
фізичних осіб.
Та , нещодавно фахівцями Го-

ловно о правління Міндоходів
м. Києві б ли отримані пояснення
від звільнених працівни ів с б’є -
та осподарсь ої діяльності — фі-
зичної особи А., я а займається
роздрібною тор івлею жіночим
одя ом та вз ттям тор овельно-
м центрі “Дарино ” та нібито ви-
ористов є працю лише однієї
найманої особи. Відповідно до на-
даних пояснень, звільнені праців-
ни и підтвердили, що отрим вали
заробітн плат “в онвертах”.
Відреа вавши на пояснення
ромадян, працівни и Міндоходів
провели перевір діяльності біз-
нес-леді стосовно дотримання
тр дово о та подат ово о за о-
нодавства, в рез льтаті я ої б ло
виявлено ще двох найманих пра-
цівни ів. За рез льтатами пере-
вір и бізнес-леді доведеться
сплатити до бюджет понад 30
тисяч ривень. Наразі матеріали
справи передані до слідчо о від-
діл фінансових розслід вань
районної подат ової інспе ції для
прийняття рішення відповідно до
за онодавства
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Кредитна мишоловка
Деякі банки активно заманюють українців у свої тенета за допомогою недобросовісної реклами 
та інших хитрощів

Україна — не ЄС

Сьогодні, наприклад, в Угорщині

ви не побачите зовнішню рекламу

споживчих кредитів. Це пов’язано з

тим, що там на законодавчому рівні

банки зобов’язали у своїй рекламі

відображати реальну процентну став#

ку кредиту, розповідає “Хрещатику”

юрист, експерт з питань захисту прав

споживачів фінансових послуг Ми#

рослава Муляр. Відповідно до Дирек#

тиви 2008/48/ЄС, реклама повинна

містити стандартизовану інформацію

про вартість кредиту. Таким чином,

банкам стало просто невигідно рек#

ламувати свої кредитні послуги.

На жаль, у нашій країні цей доку#

мент не імплементовано. Але ми

маємо Закон України “Про захист

прав споживачів”. Закон визначає

вимоги про розкриття переддоговір#

ної інформації та змісту договорів

споживчого кредиту, які переважно

відповідають вимогам Директиви

2008/48/ЄС. До того ж у Законі ви#

значений перелік несправедливих

умов договору та встановлений за#

хист прав споживача від недобросо#

вісної підприємницької практики.

Зокрема, відповідно до ст. 19, будь#

яка діяльність (дії або бездіяль#

ність), що вводить споживача в ома#

ну або є агресивною, нечесною під#

приємницькою практикою. Тож без#

перечно, що, наприклад, популярна

у нас реклама про надання спожив#

чого кредиту з 0 % вводить спожива#

ча в оману щодо вартості кредитної

послуги. Окрім цього, рекламуючи

“нульовий” кредит, банки порушу#

ють цілу низку законів, вказує пані

Муляр.

Недобросовісна реклама —
гриби після дощу
Дерспоживінспе цією 2012

році здійснено онтроль 29,6 тис.
ре ламних носіїв.
Виявлено 2 917 пор шень, з них

35 — при розповсюдженні ре ла-
ми посл , пов’язаних із зал чен-
ням оштів населення. За рез ль-
татами роз ляд справ на ладено
штрафних сан цій на с м 2 621,7
тис. рн, прийнято 169 рішень про
ори вання ре лами.
У I півріччі 2013 ро здійснено
онтроль 11,5 тис. ре ламних но-
сіїв. Виявлено 1 294 пор шення, з
них вже 30 — при розповсюджен-
ні ре лами посл , пов’язаних із
зал ченням оштів населення. За
рез льтатами роз ляд справ на-
ладено штрафних сан цій на с -
м 1 345,5 тис. рн, надано для
ви онання 64 приписи про с -
нення пор шень за онодавства
про ре лам , прийнято 36 рішень
про визнання ре лами недобро-
совісною, прихованою та 51 рі-
шення про з пинення розповсю-
дження ре лами.

Таємниця за сімома 
замками

Регулятор банківського ринку, зі

свого боку, також періодично ін#

спектує фінустанови та має важелі

впливу на них. “Перевірка Націо#

нальним банком виконання банка#

ми вимог Правил (у тому числі фак#

тів, зазначених у скаргах та звернен#

нях споживачів, що надійшли на ад#

ресу НБУ), здійснюється у межах

проведення планових інспекційних

перевірок банків з питань дотриман#

ня банківського законодавства та

нормативно#правових актів НБУ. У

разі виявлення порушень НБУ за#

стосовує адекватні заходи впливу до

банків або їх керівників відповідно

до законодавства України”,— зазна#

чають в НБУ.

Але якщо Нацбанк і карає за щось

подібне банки, як саме і кого — ви

не дізнаєтесь. Інформацію щодо за#

стосування заходів впливу до банків

регулятор відніс до інформації з об#

меженим доступом, яка належить

безпосередньо НБУ, “не підлягає

опублікуванню Національним бан#

ком і розголошенню та може бути

розкрита лише у визначеному зако#

нодавством України порядку”.

У свою чергу, Антимонопольний

комітет, який теж має контролювати

ці питання та приймати відповідні

скарги, подібну статистичну інфор#

мацію оприлюднює. Але, зважаючи

на суми санкцій, порушники сього#

дні відбуваються відносно легкими

штрафами за надавання споживачам

неправдивої інформації.

Порушення та покарання

Відповідно до положень статті
21 За он У раїни “Про захист від
недобросовісної он ренції”, вчи-
нення с б’є тами осподарювання
дій, визначених цим За оном я
недобросовісна он ренція, тя -
не за собою на ладення штраф
розмірі до п’яти відсот ів доход
(вир ч и) від реалізації прод ції
(товарів, робіт, посл ) с б’є та
осподарювання за останній звіт-
ний рі , що перед вав ро , в я о-
м на ладається штраф.
За період 2012—2013 ро ів

АМКУ та йо о ор анами за ре-
з льтатами проведених дослі-
джень б ло прийнято три рішен-
ня, за я ими на ПАТ “Все раїн-
сь ий А ціонерний Бан ”, ПАТ
“АКБ “Інд стріалбан ” та ПАТ
“Креді А рі оль Бан ” б ло на ла-
дено штрафів на за альн с м
126 000 ривень та надано два
ре омендаційних роз’яснення
ПАТ “Комерційний Бан “Хреща-
ти ” та ПАТ КБ “Приватбан ” про
припинення дій, я і мож ть місти-
ти озна и пор шення за онодав-
ства про захист від недобросо-
вісної он ренції.

Стягнення комісій — 
незаконне

Крім недобросовісної реклами,

банки використовують й інші “при#

йоми”, аби залізти у гаманець спо#

живача. Наприклад, склалася така

ситуація, коли позичальник щомі#

сячно сплачує не проценти як плату

за кредит, а комісії, але це не відпо#

відає закону, наголошують юристи.

“Платою за кредит є проценти (ст.

ст. 536, 1054 ЦК України, ст. 11 ЗУ

“Про захист прав споживачів”).

Банківська практика стягнення ко#

місій як плати за кредит є незакон#

ною”,— підкреслює Мирослава Му#

ляр. Адже, відповідно до п. 3.6. По#

станови № 168 НБУ “Про затвер#

дження Правил надання банками

України інформації споживачу про

умови кредитування та сукупну вар#

тість кредиту” від 10.05.2007 року,

банки не мають права встановлюва#

ти плату за видачу кредиту, укладен#

ня кредитного договору, за відкрит#

тя позичкового рахунку.

Але НБУ закриває очі на відверті

порушення законодавства банків#

ськими установами. Саме тому ми

сьогодні і маємо таку ситуацію, коли

при заявленій у рекламі чи навіть у

договорі процентній ставці на рівні

0,001 % річних реальна процентна

ставка складає 115 % річних і навіть

вище, констатує адвокат.

Як захистити свої права: 
алгоритм дій

Закон України “Про захист прав

споживачів” надає позичальникам

доволі надійні механізми правового

захисту. “По#перше, відповідно до ст.

11, перед укладенням договору про

надання споживчого кредиту креди#

тодавець зобов’язаний надати спо#

живачу попередню інформацію про

умови кредитування. Зокрема інфор#

мацію про орієнтовну сукупну вар#

тість кредиту (в процентному зна#

ченні та грошовому виразі) з ураху#

ванням відсоткової ставки за креди#

том та вартості всіх послуг (реєстра#

тора, нотаріуса, страховика, оціню#

вача тощо), пов’язаних з одержанням

кредиту та укладенням договору про

надання споживчого кредиту”,— по#

яснює Мирослава Муляр.

На жаль, практика розкриття ін#

формації про кредитну послугу за#

лишається незадовільною. Як пра#

вило, кредитодавці не надають по#

зичальнику ці дані у письмовому ви#

гляді, й інформацію про реальну

процентну ставку та сукупну вар#

тість кредиту у більшості випадків

він отримує вже після підписання

кредитної угоди.

Тому у випадку ненадання вам за#

значеної інформації фахівець радить

звернутись з письмовою вимогою до

банківської установи. Надання по#

передньої інформації про кредит пе#

редбачено ст. 11 ЗУ “Захист прав

споживачів” та ст. 12 ЗУ “Про фі#

нансові послуги та державне регу#

лювання ринків фінансових по#

слуг”. Вимогу треба оформити у

двох примірниках. На вашому при#

мірнику представник банку повинен

поставити відмітку про отримання

вимоги та дату отримання. Якщо фі#

нустанова проігнорує вимогу, необ#

хідно письмово звернутися до Держ#

споживінспекції з заявою про пору#

шення банком вимог законодавства

щодо надання вам попередньої ін#

формації про кредит.

За ненадання достовірної інфор#

мації про послугу ЗУ “Про захист

прав споживачів” (ст. 23) передбаче#

на відповідальність у вигляді штра#

фу у розмірі 30 % відсотків вартості

наданої послуги.

“По#друге, бувають випадки, ко#

ли людина вже навіть підписала кре#

дитний договір, прийшла додому,

уважно ознайомилась із договором і

прийшла до висновку, що підписала

угоду на невигідних для неї умовах,

або просто кредит став для неї не по#

трібним. У такому випадку пози#

чальник має право відмовитись від

кредитного договору. ЗУ “Про за#

хист прав споживчів” передбачений

такий механізм захисту прав спожи#

вача за кредитною угодою, як право

відкликання згоди на укладення до#

говору про надання споживчого

кредиту — так званий період охоло#

дження. Споживач має право протя#

гом 14 кален#

дарних днів

в і д к л и к а т и

свою згоду на

укладення до#

говору про на#

дання спо#

живчого кре#

диту без пояс#

нення причин.

Перебіг цього

строку розпо#

чинається з

моменту передачі споживачеві при#

мірника укладеного договору”,—

розповідає пані Муляр.

Відкликання згоди оформлюється

письмовим повідомленням, яке спо#

живач зобов’язаний подати особисто

чи через уповноваженого представ#

ника або надіслати кредитодавцю до

закінчення 14#денного строку. Спо#

живач також сплачує відсотки за пе#

ріод між моментом одержання кош#

тів та моментом їх повернення за

ставкою, встановленою в договорі.

При цьому сплачувати додаткову

плату чи неустойку не потрібно.

Кредитодавець зобов’язаний по#

вернути споживачеві кошти, спла#

чені ним згідно з договором про на#

дання споживчого кредиту, але не

пізніше, ніж протягом 7 днів. За

кожний день затримки повернення

споживачу коштів, сплачених ним

згідно з договором про надання спо#

живчого кредиту, понад установле#

ний строк споживачеві виплачуєть#

ся неустойка в розмірі 1 % відсотка

суми, яку кредитодавець повинен

повернути.

Право відкликання згоди не за#

стосовується щодо споживчих кре#

дитів, забезпечених іпотекою; на

придбання житла; наданих на купів#

лю послуги, виконання якої відбу#

лося до закінчення строку відкли#

кання згоди.

“По#третє, перед тим, як підпису#

вати кредитний договір, дуже уваж#

но ознайомтесь з його змістом. Від#

повідно до ст. 11 ЗУ “Про захист

прав споживачів”, договір кредиту

повинен містити як річну процентну

ставку, саме її кредитодавці дуже

часто зазначають на рівні 0,001 % на

першій сторінці договору, так і ре#

альну процентну ставку; в деяких

випадках вона може досягати 115 %

річних і зазначена в середині тексту

договору дрібним шрифтом або в

кінці у графіку платежів. Тому чи#

тайте договір дуже уважно”,— ра#

дить Мирослава Муляр.

Також ніколи не

підписуйте заяви#

оферти, які банки

пропонують пози#

чальникам до під#

писання як дого#

вір кредиту. “Коли

підписуєте таку за#

яву#оферту, з юри#

дичної точки зору

виходить так, що

саме ви пропону#

єте банку укласти з

вами угоду на викладених у цій

оферті умовах. Це саме ви пропону#

єте банку укласти з вами додатково

три договори страхування майна,

життя, здоров’я та ще й пропонуєте

додатково укласти договір картково#

го кредиту. Оскільки саме споживач

“пропонує” банку укласти з ним до#

говір на викладених в оферті умовах,

банк уникає відповідальності за

включення до договору цілої низки

несправедливих умов, і в судовому

порядку довести провину банку буде

дуже складно — “це ж ви запропону#

вали банку укласти договір на таких

умовах”. Окрім цього, підписання

заяви#оферти позбавляє позичаль#

ника права на відкликання згоди,

тому що в такому випадку банк на#

дає згоду прийняти умови позичаль#

ника, а не навпаки”,— попереджує

адвокат.

Якщо ж ви вирішили звернутися з

позовом до суду про відшкодування

завданої шкоди, пам’ятайте, що

споживачі звільняються від сплати

судового збору щодо справ, пов’яза#

них з порушенням їх прав

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Фінансові станови продовж ють сьо одні орист ватися
наївністю ромадян, обіцяючи їм роші на аз ових мо-
вах. І навіть досвідчені споживачі, спо сившись на яс-
рав ре лам , не завжди мож ть виявити всіля і під-
водні амені в хитро прописаних бан ами одах. Коли
ж пізніше вони “виходять бо ом”, притя н ти нес млін-
но о редитора до відповідальності або навіть просто
захистити свої права — справа не для слаб их нервів.
Адже, на жаль, на за онодавчом рівні належним чином
досі не вре льовано питання щодо відповідальності
фін станов за надання завідомо неправдивої, недобро-
совісної ре лами, онстат ють е сперти. Тож “Хреща-
ти ” розбирався, що треба знати споживач фінансових
посл , аби не потрапити в халеп .

Відповідно до ст. 49 ЗУ “Про бан и і бан івсь діяльність”, фін с-
танови не мають права надавати безпроцентні редити, а відповідно
до ст. 54 їм забороняється поширення ре лами б дь-я ій формі, що
містить неправдив інформацію про їх діяльність сфері бан івсь их
посл .
Національний бан У раїни має право застос вати заходи вплив

до бан ів та інших осіб, я і пор ш ють вимо и цієї статті. Та я і саме
заходи вплив НБУ може застосов вати до пор шни ів цій ал зі, на
за онодавчом рівні не визначено.
Відповідно до ст. 11 ЗУ “Про фінансові посл и та державне ре -

лювання рин ів фінансових посл ”, фін становам забороняється по-
ширення б дь-я ій формі ре лами та іншої інформації, що містить
неправдиві відомості про їх діяльність сфері фінпосл . Знов ж та-
и За он не визначає сан ції за поширення неправдивої ре лами.
О рім цьо о, ре лама про надання споживчо о редит з 0 % має
сі озна и недобросовісної ре лами, я а заборонена в У раїні відпо-
відно до ст. 10 ЗУ “Про ре лам ”).
Рішення про визнання ре лами недобросовісною приймає Держав-

на інспе ція У раїни з питань захист прав споживачів, я а може
звертатися до с д з позовом про заборон відповідної ре лами та її
п блічне спрост вання. При метно, що сьо одні статисти а фі с є
збільшення іль ість подібних випад ів.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Споживач має право
протягом 14�ти

календарних днів
відкликати свою згоду на
укладення договору про

надання споживчого
кредиту без пояснення

причин 
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Школа добрих традицій 
і якісної освіти

Нині в школі № 41 здобувають освіту понад

286 учнів. Заклад має універсальний спортивний

комплекс, два комп’ютерні класи, три інтерак�

тивні дошки, п’ять мультимедійних комплексів,

бібліотеку зі книгосховищем. Школа цілком

підключена до мережі Інтернет та Всеукраїн�

ської безкоштовної освітньої мережі “Щоден�

ник.ua”. Тож дітям та вчителям тут створено всі

умови для комфортного навчання і праці —

сприятливий психолого�педагогічний мікроклі�

мат, висока педагогічна і науково�методична

культура професійної міжособистісної взаємодії

та педагогіки співробітництва з учнями, батька�

ми, громадськістю.

Прямуючи в ногу зі світовими тенденціями, у

цьому навчальному закладі з 1�го класу поглиб�

лено вивчають англійську мову та економіку, а з

5�го класу учні починають освоювати другу іно�

земну — німецьку.

Також школа є експериментальним майданчи�

ком Всеукраїнського рівня в реалізації наукового

психолого�педагогічного проекту “Вибір успіш�

ної професії” (2008�2014 рр.). “Проектується

розвивально�виховний зміст навчання, спрямо�

ваний на підготовку дітей та учнівської молоді до

професійного самовизначення і вибору успішної

професії: у 1�4�х класах — розвиток професійних

орієнтирів школярів; у 5�8�х — навчання профе�

сійному самовизначенню у підлітковому віці, а в

9�11�х класах — особистісна готовність до вибо�

ру професії”,— пояснює директор школи Олена

Онаць.

Презентовано діяльність спеціалізованої шко�

ли № 41 ім. З. К. Слюсаренка як експеримен�

тального майданчика лабораторії управління ос�

вітніми закладами Інституту педагогіки НАПН

України та експериментального навчального за�

кладу Всеукраїнського проекту “Вибір успішної

професії” за темою “Підготовка учнівської мо�

лоді до професійного самовизначення”. Схвале�

но учасниками конференції основні напрямки

діяльності школи: науково�методичний, науко�

во�дослідний, навчально�методичний, інформа�

ційно�аналітичний; організаційні механізми

управління життєвими і професійними орієнти�

рами вчителів та самовизначення учнів, які ма�

ють такі компоненти: суб’єкти, громадсько�дер�

жавне управління ініціативою професійного са�

мовизначення, організація пізнавально�дослід�

ного виду діяльності профільної школи, форми і

методи формування здатностей учнів, професій�

но�рольова культура вчителя тощо.

Результатом експериментальної роботи СШ

№ 41 є: центр професійного самовизначення,

комплект адаптованих та створених учасниками

експерименту діагностичних методик, розробле�

но цикли занять та тренінги, проводяться на�

вчальні семінари для вчителів, керівників.

Тож діти тут розвиваються різнобічно, напри�

клад, окрім обов’язкових предметів, у початко�

вій школі вивчають сенсомоторику, гімнастику

для рук та очей, психогімнастику, ділове спілку�

вання тощо.

“У середній школі ми уже розпочинаємо під�

готовку дітей до дорослого життя, й факультати�

ви, які вони відвідують, спрямовані на вироб�

лення навичок ділового партнерського спілку�

вання та уміння працювати в колективі, а саме:

“Раціональна поведінка”, “Економічні систе�

ми”, “Людина і світ професій”, “Особистісна го�

товність до вибору професії”, “Психологія” та

“Профорієнтація” та інші”,— каже пані Онаць.

Діти 10�11�х класів спеціалізованої школи

№ 41 ім. З. Слюсаренка займаються визначен�

ням своїх фахових здібностей й мають такі спец�

курси та факультативи, як “Людина і праця”,

“Самопідготовка профілю майбутньої професії”,

“Основи інтелектуальної власності”, “Входжен�

ня у ринок”, “Побудова кар’єри”, “Вибір успіш�

ної професії” тощо.

Учні школи беруть активну участь у всеукраїн�

ських олімпіадах з базових дисциплін та

конкурсах Малої академії наук (МАН). Так, за

останні три роки призерами олімпіад стали 32

учні, а МАН — 6 учнів. Випускниця школи Сні�

гур Анна у 2012 році стала переможницею Все�

українського конкурсу читців поезії Т. Г. Шев�

ченка. Учні команди старшокласників стали

призерами конкурсів “Аліанте”, “Модель

ООН”, “Проектуємо Європу майбутнього”,

“Знай наше”, “Мовна реклама мого міста”.

До слова, з учнівських лав цієї школи вийшли

журналісти Сергій Рахманін та Віталій Портні�

ков, чемпіон Європи з фігурного катання серед

чоловіків Дмитро Дмитренко та олімпійські чем�

піонки з гандболу Зінаїда Турчина, Людмила

Бобрусь, Галина Захарова, співачка, лауреат між�

народних конкурсів Катерина Єрошкіна, народ�

ний депутат України Павло Рябітінь, доктор ме�

дичних наук Ірина Рай.

Дань історії

Попри навчання в сучасних умовах не забува�

ють школярі й про історичне минуле нашої кра�

їни, зокрема про буремні роки Великої Вітчиз�

няної війни — з 1967 року тут ефективно працює

музей бойової слави 56�ї гвардійської Васильків�

сько�Шепетівської, орденів Леніна, Червоного

Прапора, Суворова та Кутузова ІІ ступеня танко�

вої бригади, 3�ї гвардійської танкової армії. З

2005 року музей визнаний як зразковий.

Пріоритетними напрямками роботи музею є

вивчення зібраних тут експонатів, пошукова та

дослідницька діяльність, просвітницька та на�

укова робота, екскурсії на базі музею та по міс�

цях боїв 56�ї танкової бригади, місць оборони та

визволення Києва.

Міжнародна діяльність

Ця школа — активний учасник всеукраїнських

та міжнародних конкурсів, конференцій, фору�

мів, зокрема таких як: “Я люблю тебе, Україно!”,

конкурс ім. Петра Яцика, “Форум старшоклас�

ників”, “Зірниця”, “Ольжичеві читання” “Мо�

дель ООН”, “На шляху до європейського дому”

та інші.

Як активний член Асоціації керівників шкіл

України школа є організатором і активним

учасником таких міжнародних проектів: “Без�

печна школа. Школа без насильства”, “Лідери

європейської освіти”, “Міжнародна освіта у

школі”, “Європейська та Євроатлантична ін�

теграція України через освіту”, “Лідери освітніх

ініціатив”, “Формування громадянської компе�

тентності учнівської молоді”, “Школа лідер�

ства”, “Знай наше”, “Мовна реклама мого міс�

та” та інші.

Освітній заклад перебуває у партнерських від�

носинах із гімназією № 12 (м. Мінськ, Республі�

ка Білорусь), Апельдоорнською Королівською

школою (Нідерланди), Міжнародною студент�

ською волонтерською організацією англомовних

шкіл, Осередком розвитку освіти (Польща), Асо�

ціацією з міжнародних питань (Чехія) та Моло�

діжним Європейським парламентом тощо.

Активне спілкування зі школами�партнерами

Тисменицькою ЗОШ та Братківським НВК.

Додамо, що залучають у школі до активної ро�

боти й молодих фахівців. Так, освітній заклад є

базою для проходження педагогічної практики

студентів НПУ ім. Драгоманова, стажування ма�

гістрів Університету менеджменту освіти НАПН

України та для проведення науково�практичних

семінарів, семінарів�тренінгів, консультацій для

керівників шкіл, вчителів та психологів експери�

ментальних навчальних закладів України.

Також, як результат дослідно�експерименталь�

ної роботи, у школі створено Центр профорієн�

тації і профсамовизначення, який став базовим

для шкіл України

Пророк Захарія та
праведна Єлизавета
Сьо одні, 18 вересня, Свята Цер ва вшанов є пам’ять
свято о проро а Захарії та праведної Єлизавети. Святий
проро Захарія та свята праведна Єлизавета б ли бать-
ами свято о Проро а, Предтечі й Хрестителя Господ-
ньо о Іоанна.

Праведні священик За�

харія та його дружина

Єлизавета (сестра Анни,

матері Пресвятої Богоро�

диці), “бездоганно спов�

няючи заповіді Господні”,

страждали безпліддям, що

в старозавітні часи вважа�

лося великим покаранням

Божим.

Одного разу під час слу�

жіння у храмі святий За�

харія отримав звістку від

Ангела, що його дружина

народить йому сина, який

“буде великий перед Гос�

подом” та “прийде перед

Ним у дусі та силі Іллі”.

Захарія засумнівався в

можливості виконання

цього пророкування та за

маловір’я був покараний

німотою.

Коли у праведної Єли�

завети народився син, по навіюванню Святого Духа вона оголосила, що хо�

че назвати немовля Іоанном, хоча раніше в їхньому роду таке ім’я ніхто не

носив. Коли запитали праведного Захарія, як він хоче назвати дитину, то він

написав на дощечці ім’я Іоанн. Після цього до нього повернувся дар мови,

й він, сповнившись Святого Духа, став пророкувати про свого сина, як про

Предтечу Господа.

Коли нечестивий цар Ірод почув від волхвів про народження Месії, він

вирішив вбити у Віфлеємі та його околицях усіх немовлят у віці до 2�х років,

сподіваючись, що серед них буде й народжений Месія. Ірод добре знав про

незвичайне народження пророка Іоанна та хотів убити його, побоюючись,

що він і є Цар Іудейський.

Дізнавшись про це, праведна Єлизавета сховалася разом з немовлям у го�

рах. Вбивці всюди шукали Іоанна. Побачивши переслідувачів, праведна

Єлизавета зі сльозами стала благати Бога про порятунок, й тут гора розсту�

пилася та вкрила її разом з немовлям від погоні. У ці тяжкі дні святий Заха�

рія виконував служіння в Єрусалимському храмі. Воїни, послані Іродом,

марно намагалися дізнатися у нього, де знаходиться його син. Тоді за велін�

ням Ірода вони вбили святого пророка, заколовши його між жертовником

та вівтарем. Праведна Єлизавета померла через 40 днів після свого чоловіка,

а святий Іоанн, якого обрав Господь, перебував у пустелі до дня свого явлен�

ня ізраїльському народу

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української православної церкви

Для деснянців відновлюють спортивну 
інфраструктуру
У рам ах реалізації Соціальної ініціативи Президента У раїни Ві -

тора Ян овича “Діти — майб тнє У раїни”, спрямованої на поп ля-
ризацію здорово о способ життя серед дітей та молоді, а та ож
За альнодержавної соціальної про рами розвит фізичної льт ри
і спорт на 2013-2017 ро и, Деснянсь ом районі створюються
нові та відновлюються існ ючі об’є ти спортивної інфрастр т ри.
Зо рема зараз роботи проводяться на Центральном стадіоні по
в лиці Драйзера, 2-б. З ідно з прое том, на спортмайданчи пла-
н ється замінити існ юче по риття бі ових доріжо та азон ф т-
больно о поля на шт чне, ре онстр ювати триб ни з на риттям,
встановити опори освітлення та еле тронне табло, облашт вати
зовнішні мережі.
Нині ж т т вже проведено замін ві онних бло ів на металоплас-

ти ові, встановлено нові решіт и на ві на, теплено та відремонто-
вано фасад б дівлі, замінено відливи.
“Щодо цьо о об’є т , б ло ба ато перес дів. У том числі овори-

ли про передач стадіона приватні р и. Але це не та , й замов-
ни ом робіт є Деснянсь а райдержадміністрація, а після завершен-
ня ре онстр ції об’є т б де передано до ом нальної власності те-
риторіальної ромади район та міста”,— відзначив олова Деснян-
сь ої РДА Станіслав Про опен о

У зелених зонах Святошина наводять лад
Працівни и ом нально о підприємства по триманню зелених на-

саджень Святошинсь о о район ви онали низ спеціалізованих ро-
біт, спрямованих на підтримання належно о стан бла о строю та за-
побі анню пожеж пар ах, с верах та на територіях зелених зон
район .
Зо рема б ло пополено та прорихлено вітни и на площі 30 в. м

пар ах “Юність” та ім. Генерала Потапова, відновлено азон пар
“Сов и”, видалено порослі біля 99-ти дерев по в л. Зодчих та в л. Т -
л зи.
Та ож проведено вантаження і вивіз ілля та олод за альним об’-

ємом 14 м б. по в лицях Зодчих, Бетховена, с верах по в лицях
Верховинній, 8-10, Котельни ова, 26-32 і на б льв. Вернадсь о о.
О рім цьо о, т т підметено та почищено доріж и.
За алом очищено 75 рн від сміття по пар ах та с верах та по

б льв. Вернадсь о о, прибрано все сміття на підпоряд ованих тери-
торіях за альною площею понад 500 а. Усе зібране сміття, 12 м б.,
ом нальни и повантажили й вивезли на полі он твердих поб тових
відходів

На Солом’янці впорядкують подвір’я
Двір, що на в л. Метроб дівсь ій, 9/9, 11, 13/10, че ає відновлення.

Ви онати сі необхідні роботи пообіцяв олова Солом’янсь ої РДА
Ма сим Л ць ий під час з стрічі з ініціативними меш анцями Соло-
м’ян и.
Люди розповіли олові район про свої проблеми та внесли пропо-

зиції щодо по ращення двор . Зо рема т т р йн ються сходин и, не-
має піддаш , дворі відс тнє освітлення тощо. Ще меш анці виявили
ініціатив та попросили завезти двір землю, бо хоч ть т т самот ж и
розробити й оформити л мб .
“Я прийшов, щоб побачити проблеми цих людей зсередини та допо-

мо ти. Й після розмови я реально бач , що ми можемо зробити же
найближчим часом, а що відремонт ємо з одом,— відзначив Ма сим
Л ць ий.— Ми обов’яз ово поставимо освітлення — ліхтарі змонт ємо
просто на б дин ах, й діти змож ть не боятися, повертаючись зі ш о-
ли. Зробимо піддаш и, щоб нічо о людям на олов не падало. Та ож
обов’яз ово відремонт ємо фасади”.
О рім цьо о, двір в лиці Метроб дівсь ої, 9/9, 11, 13/10 найближ-

чим часом завез ть землю, відремонт ють о орож дитячо о майдан-
чи а, пофарб ють та відновлять стічні тр би. Голова район Ма сим
Л ць ий пообіцяв особисто про онтролювати ви онання цих робіт

Новини районів

Благовіст

Півстоліття на ниві знань
Спеціалізована школа № 41 ім. З. Слюсаренка
цього року святкує ювілей

Дире тор спеціалізованої ш оли № 41 ім.
З. Слюсарен а Олена Ми олаївна Онаць —
андидат педа о ічних на , засл жений
читель У раїни, президент Асоціації ерів-
ни ів ш іл У раїни (АКШУ), член вченої ради
Інстит т педа о і и НАПН У раїни, член ре-
іональної ліцензійної омісії Департамент
освіти і на и, молоді та спорт м. Києва,
член на ово-методичних омісій МОН У ра-
їни з питань е спериментальної роботи та
післядипломної освіти, почесний шеф-ре-
да тор азети “Дире тор ш оли”.
Безліч онференцій, семінарів, р лих

столів, пропозицій до нормативно-правових
до ментів під отовлено нею особисто та за
її а тивної часті. З 2005 ро Олена Онаць є
незмінним ор анізатором і ерівни ом Все-
раїнсь о о л б “Дире тор ш оли”, ор а-

нізатором і оординатором міжнародних та
Все раїнсь их освітньо-на ових прое тів
та інших заходів.
Під її ерівництвом і безпосередньою
частю ш олі ефе тивно працює зраз овий
м зей 56-ї вардійсь ої тан ової бри ади,
створено центр профорієнтації, напрацьова-
но більше 50-ти ро ів психоло о-педа о іч-
них про рам спостереження ро ів. Нею
створено працездатний, творчий педа о іч-
ний оле тив, спішно здійснюється спів-
праця з бать івсь ою ромадою та чнів-
сь им самовряд ванням, різними ор аніза-
ціями та становами.
Розроблені Оленою Онаць, апробовані і

впровадж ються модель професійної омпе-
тентності молодо о вчителя та стр т рно-
ф н ціональна модель правління розвит-
ом професійної омпетентності вчителя;
онцепція саморозвит молодо о вчителя;
форм вання на ово-методичної та педа о-
ічної льт ри ерівни а і вчителя; теорети-
о-при ладна модель форм вання педа о-
ічної льт ри; ритерії і параметри визна-
чення рівнів сформованості педа о ічної
льт ри ерівни а і вчителя, я і спон ають

до я існих змін навчально-виховном про-
цесі, на ово-методичній роботі, підвищенні
валіфі ації та під отовці вчителів і ерівни ів
ш іл самоосвітній діяльності. Має 64 др -
овані праці.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Уже 50 ро ів спеціалізована ш ола № 41 ім. З. Слюсарен а, що Шевчен-
івсь ом районі столиці (просп. Перемо и, 7-а), вихов є ідне молоде по-
оління. Засн вали освітній за лад 1963 році для навчання чнів старших
ласів, а через три ро и ш ола відчинила двері й для першо ласни ів. З
ро ами навчальний за лад дос оналював свою робот й нині є с часним
висо опрофесійним освітнім за ладом з по либленим вивченням ан лій-
сь ої мови та е ономі и. О рім цьо о, зі ш ільної лави підліт ів т т от ють
до професійно о самовизначення та вибор в майб тньом спішної про-
фесії.

З 1967 ро в ш олі працює м зей, я ий вже вісім ро ів є зраз овим

Нині ш олі № 41 здоб вають освіт понад 286 чнів
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Мистецтво допоможе "Шоколадному будинку"
Завдяки благодійній виставці у приміщенні зроблять ремонт

Основою експозиції стала оновлена ко�

лекція щорічного міжнародного авторського

арт�проекту Маріанни Абрамової “Палітра

свободи”. На виставці презентують сучас�

ний живопис, а це 59 картин, понад 20 мит�

ців з 14�ти країн світу — України, Італії, Ір�

ландії, Марокко, Німеччини, Польщі, Руму�

нії, Угорщини, Франції, Швеції.

Щороку арт�проект “Палітра свободи”

об’єднує яскравих, талановитих художників

різних країн світу в сонячній Ялті, де прохо�

дить основна частина проекту,— пленер�

симпозіум, на якому митці створюють свої

унікальні роботи.

“Міжнародному проекту “Палітра свобо�

ди” вже виповнилося шість років, останнім

часом його підтримує і Представництво Єв�

росоюзу,— розповіла “Хрещатику” директор

культурного центру “Арт Лайн” Людмила Аб�

рамова.— Він представляє Україну в різних

країнах: нещодавно ми побували у Копенга�

гені, Кишиневі та Москві, а після Києва ви�

ставка поїде у Париж та Нью�Йорк. Крім то�

го, художники з задоволенням приїжджають

в Україну, а спільна експозиція поєднує під

одним дахом живопис різних країн”.

Культурний центр “Арт Лайн” пропонує

частину міжнародної колекції для продажу з

благодійною метою. Кожен раз обирається

актуальна соціальна тема. Торік арт�проект

“Палітра свободи” міжнародну благодійну

виставку присвятив українським дітям�си�

ротам. Цього разу організатори мають за ме�

ту виділити кошти — 20 % від проданих ро�

біт — на реставрацію унікального архітек�

турного об’єкта, Центру мистецтв “Шоко�

ладний будинок”. Звідси і назва виставки —

“Арт і шоколад”.

Відродження "Шоколадного будинку",

зведеного понад сторіччя тому архітектором

Володимиром Ніколаєвим, розпочалось

2009 року, коли він отримав статус філії Му�

зею російського мистецтва. У 2012—2013 ро�

ках місто подбало про оновлення фасаду та

зміцнення фундаменту, але сьогодні будинку

необхідні і інтер’єрні роботи. “Отримані

кошти ми вирішили спрямувати на ремонт

вестибюлю, який сьогодні в жахливому ста�

ні,— поділилась з “Хрещатиком” завідувач�

ка Центру мистецтв “Шоколадний буди�

нок” Тетяна Скирда.— Адже це перше при�

міщення, яке бачать наші відвідувачі. Інко�

ли нам навіть доводиться переконувати, що

на другому поверсі все набагато краще. Від�

новлення стін, стелі, ліпнини потребує що�

найменше 200 тисяч гривень”.

Насолодитися живописом, поласувати

шоколадом та зробити добру справу зможе

кожен, хто бажає. Поціновувачів мистецтва

чекає різноманіття живописних стилів та

широкий діапазон цін.

Бла одійна вистав а-продаж “Арт і
шо олад”
Коли: до 1 жовтня, з 11.00 до 18.00,

пн. та чт. вихідні
Де: Центр мистецтв “Шо оладний б -

дино ”, в л. Шов овична, 17/2
Вартість вит а: 20 рн, для дітей до

16-ти ро ів, ст дентів та пенсіонерів —
10 рн

Про затвердження змін до адресного переліку об’єктів виконання робіт 
з облаштування ігрових та спортивних майданчиків у місті Києві в 2013 році

Розпорядження № 1392 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішен


ня Київської міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік” та з метою забезпечення належ

них умов для фізичного розвитку дітей, створення умов для занять фізичною культурою населення за місцем проживання та в міс

цях масового відпочинку:

1. Затвердити зміни до адресного переліку об’єктів виконання робіт з об�
лаштування ігрових та спортивних майданчиків у місті Києві в 2013 році, за�
твердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 27 травня 2013 року № 796, що
додаються.

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 травня 2013 року
№ 796 “Про затвердження адресного переліку виконання робіт з облашту�
вання ігрових та спортивних майданчиків у місті Києві в 2013 році”:

2.1. Заголовок розпорядження після слова “переліку” доповнити словом
“об’єктів”.

2.2. Пункт перший розпорядження після слова “перелік” доповнити сло�
вом “об’єктів”.

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

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 № 1392

Зміни
до адресного переліку об’єктів виконання робіт з облаштування ігрових 

та спортивних майданчиків у місті Києві в 2013 році, затвердженого 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 27 травня 2013 року № 796

1. У підрозділі “Нові об’єкти 2013 року” розділу “Оболонський район”:

1.1. Виключити позиції 2, 16, 17
1.2. Позицію 12 викласти в новій редакції:
“

”

1.3. Доповнити позиціями 19,20,21 такого змісту: 
“

”

1. У підрозділі “Нові об’єкти 2013 року” розділу “Шевченківський район:
1.1. Виключити позиції 3, 5, 6, 10, 15, 16
1.2. Доповнити позицією 19 такого змісту:
“

”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

В центрі столиці з’явиться куточок Львова
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 19 по 22 вересня Києві
пройд ть Дні Львова
“У раїна — Львів — Євро-
па”. У цей час двір иїв-
сь о о “Мистець о о Арсе-
нал ” перетвориться на
львівсь ий центр з йо о
площею Рино , місь ою
рат шею та Італійсь им
двори ом. Відвід вачам
пропон ють чимало ці а-
вих заходів — інсталяції,
вист пи симфонічно о ор-
естр , театр на ход лях,
батярсь ий блюз, шаховий
т рнір, львівсь е м зичне
ретро, запашн ав та со-
лодощі під запальні танці
Р слани та пісні Святосла-
ва Ва арч а.

Організатори події — Львівське

товариство у Києві у співпраці з

Львівською обласною та міською ра�

дами та Львівською ОДА — обіцяють

якнайкраще представити власне міс�

то. “Нашою метою є не лише показа�

ти Львів як гостинне місто ласощів,

кави та пива, середньовічних забу�

дов, а й місто Лева в контексті його

історичного, архітектурного, музей�

ного та мистецького внеску в розви�

ток європейської та української

культури,— підкреслює ідеолог та

автор ідеї Іван Васюник.— Програма

розроблялась таким чином, щоб

ознайомити зі Львовом кожного: від

дитини до батька, від студента до лю�

дини поважного віку, від цінителя

класики до фаната сучасного”.

За чотири дні Львів можна буде

відчути музично�класичним, теат�

ральним, батярським, ретро�мело�

дійним і сучасним, а також інтелек�

туальним і спортивним. Щодня в

денній програмі (з 11.00 до 16.00)

гостей запрошують на екскурсії се�

редньовічним Львовом та вулицею

наукових відкриттів (львівське ін�

сталяційне містечко) та арт�пленер з

розмальовування шоколадних левів

і іграшок (дитячий майданчик). У

суботу відбудеться презентація

львівського ІТ, а в неділю — змаган�

ня юніорів Львівської та Київської

шахових шкіл. Крім того, славетні

каву, шоколад, пляцки (пироги),

бомбони (цукерки) та пиво приве�

зуть із собою відомі львівські брен�

ди. Посмакувати їх у кав’ярнях,

кнайпах і цукернях можна буде пря�

мо в Італійському дворику.

Львівське театральне мистецтво

буде представлене видовищними ве�

чірніми виставами театру на ходулях

“Воскресіння”: у четвер це вуличне

дійство “Пінзель”, у п’ятницю —

вистава “Шекспір у Львові”, а в су�

боту — “Глорія” (19.30, театральний

майданчик).

У програмі “Музика, народжена

Львовом” щовечора серед відтворе�

них львівських площ та кам’яниць

лунатиме музика львівських компо�

зиторів — українських класиків у ви�

конанні симфонічного оркестру. У

п’ятницю о 18.00 відвідувачі почують

твори Станіслава Людкевича, у субо�

ту о 18.00 — Філарета Колесса, а в не�

ділю о 16.30 — Мирослава Скорика.

Львівське ретро від Ореста Цимбала,

який виконає пісні композитора Бог�

дана Веселовського, звучатиме у

п’ятницю (21.00, сцена в Італійсько�

му дворику). А в суботу меломанів

порадують батярським блюзом від

Віктора Морозова та батяр�бенду

“Галичина” (21.00, сцена в Італій�

ському дворику). Відроджувати в су�

часній Україні батярську культуру ву�

личних розбишак наприкінці 1980�х

розпочали львівський поет Андрій

Панчишин разом з музикантом Вік�

тором Морозовим та письменником

Юрієм Вінничуком. “Батярство за�

родилося в передмістях, і започатку�

вали його українські сільські хлопці,

які приїжджали до польськомовного

Львова,— розповів Андрій Панчи�

шин.— Так народжувалася така непо�

вторна місцева говірка, де, крім укра�

їнсько�польської, домішувалися

ідиш, німецька, мадярська”.

Завершать Дні Львова у Києві яс�

краві та відомі особистості. У неділю

ввечері відбудуться творчі зустрічі з

Романом Віктюком і Святославом

Вакарчуком, а фінальну крапку по�

ставлять “Дикі танці” з Русланою.

“Під мої пісні ви відчуєте Львів ба�

дьорим, енергійним, веселим та

святковим,— запрошує на концерт

Руслана.— У Львові я народилась,

закохалась та одружилась. Він здійс�

нив мої мрії — я займаюсь улюбле�

ною справою, музикою. Я відчуваю

це місто своєю власною столицею —

лицарем мого серця!”

Дні Львова Києві
Коли: з 19 по 22 вересня
Де: двір “Мистець о о Арсена-

л ”, в л. Лаврсь а, 10-12
Вхід: 19 вересня протя ом дня,

20 та 21 до 16.00 та 22 вересня до
15.00 вільний. Вхід на вечірню
про рам за вит ами (вартість —
40 рн, для чнів, ст дентів та
піль ови ів — 20 рн, для дітей до
12-ти ро ів — вільний)

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В Центрі мистецтв “Шо оладний б диночо ” триває міжнародна
бла одійна вистав а-продаж артин “Арт і шо олад”. Прое т прохо-
дить т т вже вдр е, і цьо оріч частина оштів від проданих артин
піде на реставрацію вестибюлю "Шо оладно о б дин ".

12 ЖЕК–512 вул. Агрегатна, 2 1 50,0

19 Парк “Сирецький”
(з боку вулиці Тимофія Шамрила)
(спортивний)

1 300,0

19 ЖЕК–503 просп. Героїв Сталінграда, 17-А 1 50,0

20 ЖЕК–504 просп. Героїв Сталінграда, 16-Г 1 50,0

21 ЖЕК–504 просп. Оболонський, 14-Б 1 50,0

Відчути атмосферу міста запрошують до "Мистецького Арсеналу"

В "Шо оладном б дин " представлений с часний живопис митців з 14-ти раїн світ

В Італійсь ом двори , я ий відтворить оловний х дожни заход Михайло Мос аль, відб ватим ться розмови за авою
зі співа ом Слав ом Ва арч ом та режисером Романом Ві тю ом
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 18 вересня 2013 року

Про внесення змін у додаток 10 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10 грудня 2010 р. № 1112 
“Про питання організації управління районами 

в місті Києві”
Розпорядження № 1387 від 16 серпня 2013 року

Відповідно до статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 18 Закону України “Про столицю Укра&
їни — місто&герой Київ”, враховуючи рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 370/9427 “Про включення до ко&
мунальної власності територіальної громади міста Києва будівлі на вул. Шамрила, 7 А у Шевченківському районі міста Києва”, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 №1383

ПЕРЕЛІК
зовнішніх газопровідних мереж, які зараховуються 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва
та передаються у володіння 

та користування ПАТ "Київгаз"

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

№ Назва об’єкта, адреса
розташування

Довжина,
пог. м

Діаметр труб, 
мм

Рік вводу Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1. 

2.

Газопровід низького тиску на
вул. Береговій, 1 А

Газопровід середнього тиску
на вул. Береговій, 1 А

782,9

283,9

200; 89;75;40;32;25

133

1977

1977

20952,73

7598,01

8581,88

3112,02

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх газопровідних мереж
Розпорядження № 1383 від 16 серпня 2013 року

Відповідно до статгі 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, на виконання пункту 6 протоколу дору&
чень № 29 напрацьованих під час виїзної наради з питання: “Забезпечення життєдіяльності та благоустрою мікрорайону на вули&
ці Береговій” від 18 травня 2012 року, враховуючи звернення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 28
травня 2013 року № 102/04/33&3623, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функ&
цій органу місцевого самоврядування:

1. Зарахувати до комунальної власності територіальної громади міста
Києва зовнішні газопровідні мережі комунального підприємства по ут!

риманню житлового господарства “Житлорембудсервіс” Деснянського
району м. Києва згідно з переліком, зазначеним у додатку до цього роз!
порядження.

2. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчо!
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції) разом з Деснянською районною в місті Києві державною адміністра!
цією передати у володіння та користування публічному акціонерному то!
вариству “Київгаз” зовнішні газопровідні мережі, зазначені у пункті 1 цьо!
го розпорядження, в межах та на умовах, визначених Договором на воло!
діння та користування майном комунальної власності територіальної гро!

мади м. Києва від 21 квітня 2006 року, який укладено між відкритим ак!
ціонерним товариством “Київгаз” та Київською міською державною адмі!
ністрацією.

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

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

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

1. Унести у додаток 10 до розпорядження виконавчого органу Київ!
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 груд!
ня 2010 р. № 1112 “Про питання організації управління районами в місті
Києві” зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ!

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 №1387

Зміни у додаток 10
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 10 грудня 2010 р. № 1112 

"Про питання організації управління районами в місті Києві"

Розділ "ДИТЯЧІ ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ" таблиці 1 "ОСВІТА" додатку 10 до розпорядження, після позиції 38, доповнити новою позицією 39 такого
змісту:

У зв’язку з цим позиції 39–110 вважати відповідно позиціями 40–111

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

39. № 621 ВУЛ. ШАМРИЛА,
7А

2682,9

Про будівництво інженерних мереж 
до житлового будинку 

з об’єктами соціально — культурного призначення
та підземним паркінгом на перетині вул. Вірменської 

та Харківського шосе у Дарницькому районі
Розпорядження № 1405 від 16 серпня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про до&
рожній рух”, зважаючи на звернення Публічного акціонерного товариства “Холдингова компанія “Київміськбуд” від 18 червня 2013
року № 03499/0/2&13, з метою забезпечення сталого і надійного функціонування інженерних систем житлового будинку з об’єкта&
ми соціально — культурного призначення та підземним паркінгом на перетині вул. Вірменської та Харківського шосе у Дарницько&
му районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київ!
міськбуд” у термін з 21 серпня 2013 року до 30 квітня 2014 року здійсни!
ти згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку про!
ектно!кошторисною документацією за умови виконання вимог пункту 2
цього розпорядження роботи з будівництва інженерних мереж до житло!
вого будинку з об’єктами соціально!культурного призначення та підзем!
ним паркінгом на перетині вул. Вірменської та Харківського шосе, а саме:

будівництво водопроводу на Харківському шосе від вул. Чернігівської
до вул. Вірменської відкритим способом з тимчасовим частковим розрит!
тям проїзної частини, тротуарів та обмеженням руху транспорту і пішохо!
дів на вул. Чернігівській, Вірменській, Харківському шосе;

будівництво побутової та дощової каналізації на вул. Вірменській від!
критим способом з тимчасовим частковим розриттям проїзної частини,
тротуарів та обмеженням руху транспорту і пішоходів на вул. Вірменській.

2. Публічному акціонерному товариству “Холдингова компанія “Київміськбуд”:
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по!

рядку виконання будівельних робіт.
2.2. При виконанні робіт дотримуватись Правил благоустрою міста Ки!

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

2.3. Розробити та погодити в управлінні державної автомобільної ін!
спекції ГУ МВС України в м. Києві тимчасову схему організації дорожньо!
го руху на період виконання робіт.

2.4. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні знаки,
огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохідних
містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд транспортних
засобів в місцях виконання робіт.

2.5. Роботи виконувати у тризмінному режимі, забезпечуючи проїзд
для транспорту не менш ніж 3,5 м.

2.6. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини
за типом існуючого на повну ширину проїзної частини по всій дов!
жині розриття, а тротуарів на всю ширину — фігурними елементами
мощення та передати їх за актом комунальному підприємству
“Шляхово!експлуатаційне управління по ремонту та утриманню ав!
томобільних шляхів та споруд на них Дарницького району м. Ки!
єва”.

3. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт по!
класти на віце!президента Публічного акціонерного товариства “Холдин!
гова компанія “Київміськбуд” Шевчука Е. Г.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з будівництва інженер!

них мереж це майно безоплатно передається до комунальної власності
територіальної громади міста Києва.

5. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез!
печити у встановленому порядку списання демонтованого майна та зара!
хування до комунальної власності територіальної громади міста Києва но!
возбудованих інженерних мереж, зазначених у пункті 1 цього розпоря!
дження.

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

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

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Про створення робочої групи 
з визначення перспективних місць 

розташування паркінгів та паркувальних майданчиків 
для формування інвестиційних пропозицій

Розпорядження № 1406 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, рішення Київської

міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 “Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів
для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва,
інженерно&транспортної інфраструктури міста Києва”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 17 січня 2012 року № 63 “Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів до
реалізації проектів будівництва та експлуатації багаторівневих паркінгів з об’єктами транспортної інфраструктури та обслугову&
вання населення у м. Києві”, з метою забезпечення належної взаємодії структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час формування інвестиційних пропозицій для залучення інвесторів
до фінансування будівництва та експлуатації багаторівневих паркінгів в м. Києві, в межах функцій органу місцевого самовряду&
вання:

1. Створити робочу групу з визначення перспективних місць розташу!
вання паркінгів та паркувальних майданчиків для формування інвестиційних
пропозицій (далі — робоча група) та затвердити її склад, що додається.

2. Голові робочої групи у разі необхідності вносити зміни до складу ро!
бочої групи.

3. Робочій групі за результатами проведеної роботи подати голові Ки!
ївської міської державної адміністрації узгоджені пропозиції в термін до
30 грудня 2013 року.

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

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

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 №1406

СКЛАД
робочої групи з визначення перспективних місць 

розташування паркінгів  та паркувальних майданчиків 
для формування інвестиційних пропозицій

Водовозов Євгеній Наумович директор Департаменту транспортної інфраструктури, голова робочої групи

Ярмоленко Андрій Володимирович начальник управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту транспортної 
інфраструктури, заступник голови робочої групи

Данилюк Дар’я Олексіївна начальник відділу організації дорожнього руху та паркування Департаменту транспортної 
інфраструктури, секретар робочої групи

Поворозник Микола Юрійович директор Департаменту економіки та інвестицій

Кулаковський Юрій Петрович директор Департаменту земельних ресурсів

Целовальник Сергій Анатолійович директор Департаменту містобудування та архітектури

Броневицький Сергій Петрович начальник КО “Інститут Генерального плану м. Києва”

Дудко Андрій Сергійович директор КП “Київтранспарксервіс”

Білан Любов Миколаївна представник на громадських засадах ТОВ “Юридична компанія “Гаврилюк, Білан та партнери” 
(за згодою)

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про впорядкування роботи 
Ліцензійної комісії 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

з питань ліцензування провадження господарської діяльності 
з виробництва теплової енергії 

(крім діяльності з виробництва теплової енергії 
на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенераційних установках 
та установках з використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел енергії), 
транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами,

постачання теплової енергії, централізованого
водопостачання та водовідведення

Розпорядження № 1404 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до пункту 2 статті 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пунктів 17 та 42 частини третьої статті 9 За&

кону України “Пре ліцензування певних видів господарської діяльності”, статті 161 Закону України “Про теплопостачання”, статті 18
Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року
№ 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” та Положення про Ліцензійну комісію виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанці&
ях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортуван&
ня теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централі&
зованого водопостачання та водовІдведення, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192, у зв’язку із зміною у керівному складі виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Призначити першого заступника голови Київської міської дер!
жавної адміністрації Голубченка А. К. головою Ліцензійної комісії вико!
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з вироб!
ництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енер!
гії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електро!
станціях і когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепло!
вими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водо!
постачання та водовідведення.

2. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 грудня
2012 року № 2192 “Про ліцензування провадження господарської ді!
яльності з виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії, централізованого водопостачання та водовідведення”:

2.1. Пункт 2 розпорядження виключити.
У зв’язку з цим, пункти 3!7 розпорядження вважати пунктами 2!6

відповідно.
2.2. Пункт 2 розпорядження викласти у такій редакції:
“2. Доручити голові Ліцензійної комісії формувати, вносити зміни та
затверджувати склад Ліцензійної комісії”.
3. Затвердити зміни до Положення про Ліцензійну комісію виконав!

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі!
ністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з виробниц!
тва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростан!

ціях і когенераційних установках та установках з використанням нетра!
диційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування тепло!
вої енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопоста!
чання та водовідведення (далі — Положення):

3.1. Пункт 3 Положення викласти в такій редакції:
"3. Основним завданням Ліцензійної комісії є розгляд питань,

пов’язаних із прийняттям рішень про видачу ліцензії, відмову у видачі,
анулювання та видачу копії ліцензії на провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),
транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії,
централізованого водопостачання та водовідведення".

3.2. У пункті 12 Положення слова "Головного управління
комунального господарства" замінити словами "Департаменту
житлово!комунальної інфраструктури".

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

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

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 18 вересня 2013 року

Про виконання першочергових заходів 
із укріплення схилу Петрівського яру 

у Шевченківському районі
Розпорядження № 1402 від 16 серпня 2013 року

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної ді(
яльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 “Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів”, постанови Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 року № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, рішення Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051 “Про Пра(
вила благоустрою міста Києва”, протоколу від 24 травня 2013 року № 36 Постійної комісії з питань техногенно(екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого ор(
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та з метою виконання першочергових заходів із укріплення схилу Петрівського яру у Шевченківському
районі в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Дирекція з капітального будівництва та реконструк�
ції “Київбудреконструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”) замовником розробки проектно�
кошторисної документації та виконання першочергових заходів із укріплення схилу Петрівсько�
го яру у Шевченківському районі.

2. КП “Київбудреконструкція” на виконання пункту 1 цього розпорядження:
2.1. Визначити проектну організацію для розробки проектно�кошторисної документації на

виконання першочергових заходів із укріплення схилу Петрівського яру у Шевченківському
районі у порядку, встановленому законодавством України.

2.2. Забезпечити розробку і затвердження в установленому порядку проектно�кошторисної
документації на виконання першочергових заходів із укріплення схилу Петрівського яру у Шев�
ченківському районі.

2.3. Після виконання підпунктів 2.1 та 2.2 пункту 2 цього розпорядження визначити підряд�
ну організацію для виконання першочергових заходів із укріплення схилу Петрівського яру у
Шевченківському районі у порядку, визначеному Законом України “Про здійснення державних
закупівель”.

2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо порядку виконання підго�
товчих і будівельних робіт.

2.5. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, затвердженими рішен�
ням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051.

2.6. Забезпечити виконання першочергових заходів із укріплення схилу Петрівського яру у
Шевченківському районі та введення об’єкта в експлуатацію в установленому порядку.

3. Під час укладання замовником договору підряду з виконання першочергових заходів із
укріплення схилу Петрівського яру у Шевченківському районі передбачити умови щодо надан�

ня підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

4. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) подати у встановленому порядку до Департа�
менту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) відповідні інвестиційні пропозиції щодо включення об’єкта “Першочергові
заходи із укріплення схилу Петрівського яру у Шевченківському районі” до Програми економіч�
ного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік та на наступні роки.

5. Взяти до відома, що все майно після завершення першочергових заходів із укріплення
схилу Петрівського яру у Шевченківському районі зараховується до комунальної власності те�
риторіальної громади міста Києва.

6. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку зарахування
майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва після завершення проти�
зсувних робіт.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�
ків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Про затвердження змін 
до Положення про Київський психоневрологічний інтернат

Розпорядження № 1401 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 лютого 2013 року № 175 “Про затвердження По(
ложення про Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”:

1. Затвердити зміни до Положення про Київський психоневрологічний інтернат, затвердже�
ного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 24 червня 2011 року № 1065 “Про організаційно�правові заходи, пов’язані з
реорганізацією Пансіонату для ветеранів війни та праці у Київський психоневрологічний інтер�
нат”, що додаються.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�

ків, прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

Про вирішення питань розміщення 
в межах міста Києва 

нових або реконструкції діючих об’єктів теплопостачання
Розпорядження № 1411 від 16 серпня 2013 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України “Про теплопостачання” та з метою упоряд(
кування розміщення та раціонального використання об’єктів теплопостачання, що знаходяться в розпорядженні підприємств, установ та організацій міста Києва, в межах функ(
цій органу місцевого самоврядування:

1. Установити, що погодження на розміщення в межах міста Києва нових або реконструкцію ді�
ючих об’єктів теплопостачання здійснюється Департаментом житлово�комунальної інфраструктури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Визнати такими, що втратили чинність:
2.1. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30 квітня 1999 року № 657 “Про

міську міжвідомчу комісію з питань теплопостачання об’єктів цивільного і виробничого призначен�
ня”.

2.2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�

міністрації) від 27 грудня 2010 року № 1178 “Про склад міської міжвідомчої комісії з питань тепло�
постачання об’єктів цивільного і виробничого призначення”.

2.3. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 2 серпня 2012 року № 1378 “Про внесення змін до складу міської міжвідомчої комі�
сії з питань теплопостачання об’єктів цивільного і виробничого призначення”.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 №1401

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КИЇВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

(Ідентифікаційний код 26021206)

(Ці зміни є невід’ємною частиною Положення 
про Київський психоневрологічний інтернат)

1. У абзаці третьому пункту 1.1. розділу 1 Положення слова “Головному управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)” замінити словами “Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

2. У пункті 4.9. розділу 4 Положення слова “Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” замінити сло�
вами “Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

3. У тексті Положення слова “Головне управління” у всіх відмінках замінити словом “Департамент” у відповідних відмінках.
4. У тексті Положення слово “начальник” у всіх відмінках замінити словом “директор” у відповідних відмінках.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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Спортивні новини

Боротьба. Павло Олійник — бронзовий призер
чемпіонату світу
На чемпіонаті світ з боротьби, я ий приймає Б дапешт (У орщина),

с арбнич а збірної У раїни поповнилася на ородою в перший же день
зма ань. Борець вільно о стилю, чинний чемпіон Європи Павло Олій-
ни (ва ова ате орія до 96 ) піднявся на третю сходин п'єдеста-
л пошани. Стартові дві с тич и з чехом Вратіславом Чотасом та бол-
арином Любеном Ілієвим раїнець ви рав з одна овим рах н ом —
7:0. Молдаванин Ні олай Чебан теж пост пився нашом спортсме-
н — 2:5.
У півфіналі на Павла че ав різний с перни , чемпіон світ Реза Яз-

дані з Іран , я ий впевнено перемі — 8:1. Втративши шанс поспере-
чатися за тит л найсильнішо о на планеті, Павло Олійни ріш че вий-
шов на "бронзовий" поєдино проти р зина Дато Керашвілі, я ий
пра тично нічо о не змі протиставити натис раїнця — 9:2

Спортивне життя. У столиці провели 
велофестиваль для наймолодших киян
З метою пропа анди і підтрим и здорово о способ життя, заці ав-

леності дітей їздою на велосипеді та ви онання соціальних ініціатив
Президента У раїни "Діти — майб тнє У раїни" пар Д б и в Шев-
чен івсь ом районі столиці відб лися дитячі велопере они "Ми чем-
піони!". Участь дійстві взяли майже 750 часни ів ві ом від 2 до 12
ро ів на власних "залізних онях": велобі ах на двох-, трьох-, чотирьох-
олісних велосипедах. Учасни и велозма ань проходили різні дистан-
ції: прямий відрізо 100 м для малю ів 1-3 ро ів, ола по 230 м (до 6
ро ів), 400 м (7—10 ро ів), 650 м (11—13 ро ів). По ода цьо о дня ви-
далася холодною та дощовою. Але попри це, все вдалося на слав ,
адже дітей б ла неабия а жа а до перемо . Зма ання проходили
де іль ох ате оріях, що б ли визначені в залежності від ві дитини та
діаметр олеса її транспортно о засоб

Температура +16°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +20°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +15°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 18 вересня 2013 року

ОВНИ переб ватим ть незвичном стані, тон о відч ваючи все
невидиме та потойбічне, це дасть можливість розшифр вати чи-
мало життєвих "реб сів" і спе атися ба атьох переш од. Любіться
з домочадцями, сім'я — це джерело щастя цьом році.
ТЕЛЬЦІ, мрії — це мо тні рилаті оні, я і принес ть вас щас-

лив аз , де всі бажання ви он ються. Кохайтеся з бла овірни-
ми, тримайтеся давніх др зів, а тивно знайомтеся з новими людь-
ми (там вам при отовані Божі по ровителі) і б д йте майб тнє, во-
но в ваших р ах!
БЛИЗНЯТА, не пасіть задніх, на роботі є можливість арно за-

робити. Професіонал ви нівро , а за це нині доро о платять, пра-
цюйте прод тивно, але не перевтомлюйтеся, здоров'я має б ти
під тотальним онтролем.
РАКИ продемонстр ють зразо висо ої д ховної льт ри. Від

ваших висловлювань та порад віє Божественним Д хом, тож злоб-
ним недр ам лишається тіль и безсило сати лі ті. У за оханих
день незаб тніх хвилюючих вражень. Фаворитам серця відведено
доленосн роль вашом житті.
ЛЕВИ, нині детонатор вашої творчості — це статева енер ія,

спрямов йте її в р сло, де можна спішно самореаліз ватися на
любленом поприщі, хобі, та видавайте на ора шедеври. В ла-
дати роші т манні прое ти не слід, оли зад мали зробити важ-
лив по п , неодмінно порадьтеся з рідними.
ДІВИ, нині шлюбний шлях стелено трояндами щастя. Тож три-

майтеся міцно одне одно о та насолодж йтеся ароматом взаємно-
о охання. Що стос ється ділових домовленостей, б дьте обе-
режні, ваші омпаньйони дволи і, хитр ють, і роз адати до інця їх
наміри вам не с дилося.
ТЕРЕЗИ, вам доведеться перевтілитися в оваля ар'єрних пе-

ремо , йте залізо, по и аряче, оле и та ерівництво налашто-
вані прихильно, і це оловне для вашо о професійно о зростання.
У СКОРПІОНІВ свято любовних перемо . Торжеств йте, ви за-

сл жили цю вина ород Творця мінням без орисливо дар вати
своє серце. Виразити свою творч індивід альність теж пощас-
тить, адже М за обожнює вас!
СТРІЛЬЦІ, ваша місія — стати бере инею дом : лас авою, т р-

ботливою, набожною. Тоді і в д шевном храмі стане тихо й соняч-
но, адже зовнішній армидер безпосередньо віддзер алюється на
вн трішньом рівні.
КОЗЕРОГИ, зад шевне спіл вання з людьми проллється баль-

замом на ваше серце, прожене войовничий д х, відта запан є
мирна ідилія, до я ої ви йшли з та ими тр днощами, пле аючи
собі омпроміс та доброзичливість.
ВОДОЛІЇ, просіть і дасться вам. Але за мови, що б дете пра-

цювати: тіль и до завзятих працелюбів потеч ть фінансові стр м-
и. Шан йте шефа, беріться за приб т ові замовлення я на ос-
новній, та і на "лівій" роботі. К п ючи товар, пильн йте, аби не
стати жертвою ре ламно о лохотрон й придбати нея існий рам.
РИБИ нині — чарівні еротичні створіння, разом з вами хочеться

ніжитися, пеститися, охатися, обмінюючись бла одатними енер-
офлюїдами. Тож влашт йте іншим свято, нехай і вони поб вають
на ребені любовних тіх!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Українці треті на світовій 
першості з боксу
В столиці завершилися престижні міжнародні змагання 
серед юнаків

Заключний змагальний день сві�

тового форуму усі вітчизняні при�

хильники боксу чекали з нетерпін�

ням. Так повелося, що український

бокс наразі знаходиться "на підйомі"

і про наших спортсменів дедалі час�

тіше говорять у різних куточках сві�

ту. Не стали винятком і юніори. Од�

разу 5 боксерів цього дня зуміли під�

нятися на п'єдестал пошани і пора�

дувати вболівальників здобутими

нагородами.

Першим на ринг столичного Пала�

цу спорту у цей день вийшов Руслан

Зубачук (до 52 кг). Попри неймовірні

зусилля, українцю так і не вдалося

нав'язати боротьбу американцю Ша�

куру Стівенсону, і у підсумку Руслан

поступився з рахунком 3:0. За слова�

ми нашого юніора, у трьох раундах

він не зміг повністю себе проявити,

так як піддався психологічному тис�

ку і не зміг зібратися під час бою. На�

ступним призером став представник

вагової категорії до 60 кг Мирослав

Іщенко, який виборов "бронзу".

А ось першу нагороду найвищого

ґатунку Україні приніс одесит Ра�

міль Гаджиєв. Українець вже у пер�

шому раунді відправив свого супер�

ника у нокдаун, тим самим показав�

ши рішучість стати чемпіоном. В ре�

зультаті боксер збірної Казахстану

Кадирбек Садирбек поступився Ра�

мілю з рахунком 3:0. Варто зазначи�

ти, що півфінальний поєдинок для

вітчизняного боксера став набагато

важчим, аніж вирішальний. По�

в'язано це з наболілою для всіх те�

мою суддівства. У цьому бою суддя з

Тунісу (єдиний у складі бригади ар�

бітрів) у кожному раунді неодмінно

віддавав перевагу супернику Гаджи�

єва азербайджанцеві Хусейну Тар�

верділі.

Четвертим цього вечора піднявся

на п'єдестал Ігор Вікторов. У ваговій

категорії до 75 кг він завоював брон�

зову нагороду чемпіонату світу серед

юніорів у Києві. Другу золоту наго�

роду своїй команді приніс Роберт

Мартон. Прекрасно провівши всі

три раунди, Роберт переміг росіяни�

на Владислава Редько з рахунком

3:0. Загалом українець приємно вра�

зив усіх арбітрів — його удари "з пра�

вої" майже у кожному бою просто

приголомшували суперників, і зван�

ня чемпіона світу для нього стало

цілком заслуженим.

Після нагородження усіх призерів

чемпіонату головний тренер збірної

України Валерій Хлистов прокомен�

тував виступи своїх підопічних: "Я

задоволений хлопцями. З самого по�

чатку я розраховував на 5�6 медалей.

Сьогодні я сподівався на 2 золоті.

Тож мої очікування справдилися.

П'ятірка призерів продемонструвала

не по роках досить зрілу майстер�

ність. Те ж саме можу сказати і щодо

Артура Пригоди, який, з упевненіс�

тю можу констатувати, став жер�

твою упередженості суддів у чверть�

фінальному поєдинку з румуном

Соріном Добонді. Разом з тим бага�

то закордонних суперників вже бра�

ло участь у безлічі міжнародних зма�

гань. Мої ж підопічні переважно

боксували лише на першостях кра�

їни серед юнаків та юніорів. Вони

продемонстрували той рівень май�

стерності, на який поки готові. Ви�

ходячи з цього, думаю, нинішній ви�

ступ збірної на чемпіонаті світу

можна визнати непоганим"
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Цей день в історії 18 вересня

1636 — засновано Гарвард-
сь ий оледж ( першій чверті ХІХ
ст. отримав стат с ніверситет )
1640 — Києві почався цер-
овний Собор, на я ом б ло
схвалено православний Катехізис
1793 — Джордж Вашин тон,

б д чи Президентом США, за-
лав перший амінь в підстав
Капітолію (місцепереб вання
Кон рес США)
1851 — в США вийшов пер-

ший примірни азети "New York
Daily Times"
1905 — народилася Грета

Гарбо (Г стафсон), амери ан-
сь а іноа триса.
1929 — запорізь ий завод

"Ком нар" вип стив перший віт-
чизняний омбайн
1929 — народилася Алла Гор-

сь а, раїнсь а х дожниця і ві-
домий діяч правозахисно о р х
60-х ро ів в У раїні
1947 — США творена се -

ретна сл жба при федеральном
ряді — ЦРУ
1965 — державним заповідни-
ом став острів Хортиця (най-
більший острів на Дніпрі)
1973 — Федеративн Респ б-

лі Німеччин та Німець Демо-
ратичн респ блі прийнято в
ООН
1973 — народилася Олена Го-

ворова, раїнсь а ле оатлет а,
бронзовий призер Олімпійсь их
і ор (2000)
1980 — осмос відправився

перший бинець (зап с з Бай-
он р Союз-38)
1988 — Бірмі (нині Союз

М’янма) б ло здійснено воєнний
переворот. Влада перейшла до
р вищих війсь ових чинів
1991— Верховна Рада У раїни

постановила до прийняття Кон-
стит ції прото ольних заходах
ви ористов вати синьо-жовтий
прапор та хвалила За он У ра-
їни "Про інвестиційн діяльність"
1996 — Міністерство зовніш-

ніх е ономічних зв’яз ів і тор івлі
У раїни затвердило положення
про штрихове од вання товарів,
я і виробляються в раїні

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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На юнаць ом чемпіонаті світ з бо с , я ий пройшов столичном Палаці спорт взяло часть 380 спортсменів з 56 раїн світ

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Палаці спорт відб лися фінальні бої юнаць о о чем-
піонат світ з бо с . В останній день зма ань вітчизня-
ні спортсмени ідно вист пили на зма аннях і завоюва-
ли 5 медалей. Тит лів чемпіонів світ б ли достоєні
Раміль Гаджиєв ( ате орія до 70 ) та Роберт Мартон
(до 80 ). У за ально омандном залі раїнці роз-
містилися на третій сходинці після росіян (10 медалей)
та представни ів Казахстан (8 медалей).
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