
Відвертий діалог з киянами
Голова КМДА Олександр Попов обговорив з мешканцями Осокорків 
перспективи розвитку мікрорайону

Недобудови почнуть 
реанімувати

Тільки у спільному діалозі з киянами

місто може ефективно й оперативно ви�

рішувати проблемні питання людей. Про

це під час зустрічі з мешканцями Дар�

ницького району відзначив очільник

міськдержадміністрації Олександр По�

пов. "Ми давно практикуємо зустрічі з

мешканцями Києва, щоб на власні очі,

як кажуть, із середини побачити ваші

проблеми. Хоча район стабільно розви�

вається й у багато чому є показовим для

всього міста (будується багато житла і со�

ціальної інфраструктури), все ж ми розу�

міємо, що є й проблеми, тому хочу їх з

вами обговорити,— зазначив Олександр

Попов.— Наша зустріч зараз дуже акту�

альна, адже триває формування бюджету

на наступний рік і, можливо, ви нам сьо�

годні підкажете й ми зможемо відреагу�

вати на якусь із ваших ініціатив та вклю�

чимо її до програми фінансування на

2014 рік. Це дозволить нам реалізувати

ініціативи Президента України щодо

створення якісних умов життя грома�

дян".

Тож дарничани, здебільшого з мікро�

районів Осокорки та Позняки, мали змо�

гу розповісти голові КМДА про пробле�

ми, які турбують їх найбільше. Так, меш�

канці вул. Вишняківської розповіли

Олександру Попову про недобудований

дитсадок та ще одну будівлю біля нього,

які стоять поряд зі школою № 316 на цій

же вулиці уже понад 15 років. Люди бід�

каються, що нині на об’єктах страшна

антисанітарія й часто зі школи на будів�

ництво бігають гратися діти, і батьки пе�

реймаються — аби не сталося лиха. За

словами в. о. голови Дарницької РДА Ва�

силя Дзюби, найбільша з цих недобу�

дов — приміщення Пенсійного фонду

Київської області. Зараз там завершуєть�

ся підготовка всіх необхідних докумен�

тів, щоб у 2014 році розпочати реанімо�

вувати приміщення.

"Це питання для Києва дуже актуаль�

не, бо у столиці нині є близько сотні та�

ких об’єктів. І коштів для відновлення їх

усіх місто не має, тому для вирішення ва�

шої проблеми нам необхідні інвестиційні

кошти, бо інакше впоратися не вийде. Я

візьму до уваги це питання, й якщо з’яв�

ляться перспективи, будемо реалізовува�

ти",— запевнив присутніх Олександр

Попов.

Екологію району покращать

Дуже турбує місцевих мешканців і еко�

логічна ситуація в районі, адже на його

території знаходиться сміттєспалюваль�

ний завод "Енергія". Не менше потерпа�

ють люди й від проблем на Бортницькій

станції аерації (БСА).

Очільник міськдержадміністрації за�

певнив містян, що ці проблеми столична

влада вирішуватиме першочергово, адже

розуміє необхідність покращення еколо�

гії території. "Ми зараз готуємося до пе�

реговорів з японцями, зокрема, й у час�

тині реконструкції БСА та встановлення

очисних фільтрів на заводі "Енергія". У

нас є всі проекти, й ми сподіваємося на

порозуміння з японськими колегами. Це

будуть сучасні технології, які дозволять

нам на 100 % вирішити екологічну проб�

лему",— відзначив голова КМДА.

Киянин Любомир, один із учасників

зустрічі, нещодавно відвідував Європу й

зазначив Олександру Попову, що там є

багато нових та перспективних ідей, які

Київ може реалізувати. "Мене цікавить

використання у столиці екологічного

транспорту — електротранспорту. Чи

проводить Київ роботу в напрямку по�

кращення екології всього міста, зокрема,

боротьби із загазованістю від автомобі�

лів?" — звернувся до очільника міськ�

держадміністрації з питанням хлопець.

На що пан Попов відповів, що місто

зараз працює над створенням спеціаль�

ної служби, яка займатиметься таксомо�

торними послугами й використовувати�

ме електромобілі. Міська влада також

уже розглянула можливості заправки та�

ких автомобілів, і сьогодні столиця має

все необхідне, аби зробити відповідні

точки зарядки акумуляторів на базі

об’єктів, які використовують метропо�

літен і деякі інші комунальні підприєм�

ства. Це дозволить уже в наступному ро�

ці побачити такі автомобілі в місті.

Окрім цього, в Києві зараз проходить

випробування автобус, який працює на

електродвигуні.

Побільшає об’єктів культурно�
масового відпочинку

Турбує мешканців мікрорайону й пи�

тання культури та відсутність розважаль�

них об’єктів. "На жаль, наступного року

ми не зможемо звести тут торговельно�

розважальний центр, але на Дніпров�

ській набережній зараз уже будується

найбільший в Україні розважальний

центр з аквапарком та кінотеатрами",—

повідомив Олександр Попов.

У свою чергу Василь Дзюба поінфор�

мував, що подібний комплекс для відпо�

чинку планують звести на просп. Григо�

ренка. Також всі охочі зможуть займати�

ся спортом — на вул. Драгоманова завер�

шуються роботи зі зведення спортивного

комплексу з басейнами та спортивними

залами.

Окрім цього, вже взимку для всіх дар�

ничан районна влада планує облаштува�

ти ковзанку на водоймі поблизу вул.

Срібнокільської.

Житло для бюджетників стане
доступнішим

Під час зустрічі Олександр Попов роз�

повів киянам про нову програму, яка ни�

ні на розгляді в уряді. "Наша ідея — збу�

дувати житло, яке б ми могли здавати в

оренду працівникам бюджетної сфери за

значно нижчими цінами, ніж ринкові. А

в перспективі можливо й постійне про�

живання з виплатою протягом 15—20 ро�

ків",— зауважив він.

Також очільник КМДА повідомив, що

міська влада активно підтримує ініці�

ативних мешканців, які об’єднуються в

Органи самоорганізації населення та

Об’єднання співвласників багатоквар�

тирних будинків. Зокрема в плані реалі�

зації цікавих проектів з покращення бла�

гоустрою прибудинкових територій.

Позитивні приклади співпраці в Дар�

ницькому районі вже є. Тут активісти,

члени ОСН "Будинковий комітет "Вули�

ця Анни Ахматової, 41, 43" за підтримки

міської влади відстояли прибудинкову

територію від незаконної забудови й за�

раз там дитячі та спортивний майданчи�

ки і зона відпочинку.

Усі звернення голова КМДА взяв під

особистий контроль та доручив в. о. го�

лови Дарницької РДА уважно вивчити

висловлені мешканцями проблеми та

вжити всіх необхідних заходів для їхньо�

го вирішення. Олександр Попов продов�

жить традицію зустрічей з мешканцями

міста, адже лише безпосередня комуні�

кація дозволяє виявити найбільш проб�

лемні питання, вирішення яких передба�

чено ініціативами Президента України

щодо створення якісних умов життя гро�

мадян

Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з меш анцями Дарниць о о район й дізнався від них про чимало наболілих проблем, частин з я их міст під сил вирішити

На столицю очікує потеплішання 

За низь их температ р в оселі иян повернеться
літо
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Сімейна медицина: за межами
стереотипів 

В У раїні триває реформ вання медичної ал зі, й
орієнтиром для держави є столиця
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Електронний реєстр пацієнтів 
у Києві
У столичних за ладах охорони здоров’я триває

впровадження еле тронно о реєстр пацієнтів. На-
разі в двох пілотних районах, Дарниць ом та Дніп-
ровсь ом , 85—90 % меш анців же дали з од й
внесені до реєстр . "За алом по міст цей по азни
дещо нижчий, але до інця ро система охопить
близь о 80 % меш анців столиці",— зазначив ди-
ре тор Департамент охорони здоров’я Київсь ої
місь ої державної адміністрації Віталій Мохорєв.
Одна , за йо о словами, є певні тр днощі в реалі-

зації цьо о прое т — для ви ористання індивід -
альних даних необхідна письмова з ода пацієнта,
але не всі люди по одж ються надавати та інфор-
мацію.
На адаємо: в еле тронній системі збері атиметь-

ся інформація про захворювання, призначення лі а-
ря, необхідність забезпеченні піль овими меди а-
ментами. Насамперед еле тронний реєстр пацієнтів
впровадж ється за ладах первинної меди о-сані-
тарної допомо и.
Завдя и єдиній еле тронній базі ромадяни У ра-

їни змож ть звертатися до медза лад б дь-я о о
міста раїни незалежно від реєстрації. Захист їхніх
персональних даних арантовано за онодавством

У столиці триватимуть Дні Кракова
Вчора до столиці приб ла офіційна польсь а де-

ле ація для часті в заходах, що триватим ть рам-
ах проведення Днів Кра ова Києві з 19 до 22 ве-
ресня.
Та , під час сво о переб вання офіційна деле ація

на чолі з віце-мером міста Кра ів з питань льт ри
та прос вання міста Ма даленою Сро ою 20 верес-
ня об 11.00 відвідає столичн імназію № 48 з по-
либленим вивченням польсь ої мови.
То о ж дня о 12.00 з представни ами Кра ова з -

стрінеться олова Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації Оле сандр Попов.
Та ож о 15.00 в Управлінні охорони льт рної

спадщини столичної держадміністрації відб деться
спільне засідання р ло о стол . Крім то о, о 19.00
Київсь ом а адемічном Молодом театрі роз-

почнеться онцерт рт Йоанни Словінсь ої.
21 вересня о 19.00 Київсь ом м ніципальном

а адемічном театрі опери та балет для дітей та
юнацтва даватиме онцерт амерний ор естр
"Capella Cracoviensis"

"Юнь Києва запрошує" до Маріїнки
У с бот 21 вересня з 11.00 до 16.00 Маріїнсь о-

м пар відб деться свято столичної молоді "Юнь
Києва запрош є". Цьо оріч захід відб деться під
аслом "Місто талановитої молоді" рам ах про о-
лошено о Президентом У раїни Ро дитячої твор-
чості.
Ор анізатори інформ ють, що за б дь-я ої по оди

в с бот Центральний пар льт ри та відпочин
б де епіцентром дитячо о талант та ці аво о до-
звілля. Стати часни ом заход зможе ожен охо-
чий, цьом сприятиме про рамне розмаїття свята,
др жня атмосфера та ці аві а тивності.
Та , до ва и иян та остей міста: "Вели а соціаль-

на ра", "Алея дитячих прав", "С а тсь ий майдан-
чи ", "Галявина подар н ів", а та ож презентація ме-
режі соціальних посл та онцерт дитячих творчих
оле тивів столичних л бів за місцем проживання.
Та ож рам ах заход та з на оди Всесвітньо о

дня мир Маріїнсь ом пар відб деться засідан-
ня р ло о стол з теми: "Ініціатива "Посланці Ми-
р " на мапі У раїни 2013"

На Софіївській площі виступить
"Русь проект"
22 вересня на Софіївсь ій площі міжнародна твор-

ча р па "Р сь прое т" представить онцертн про-
рам , присвячен річниці засн вання собор Софії
Київсь ої. Запланована тривалість онцерт — з
15.00 до 18.00
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Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Місь а влада завжди веде а тивний діало з иянами, аби опе-
ративно реа вати на їхні звернення та допома ати виріш вати
на альні питання. Та , днями олова КМДА Оле сандр Попов
з стрівся з меш анцями Дарниць о о район й дізнався від них
про чимало наболілих проблем, частин з я их міст під сил
вирішити. Зо рема людей т рб є е оло ічна сит ація район ,
забезпечення освітніми та за ладами льт ри, по ращення
транспортної інфрастр т ри тощо.
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МІСТО
Хрещатик 20 вересня 2013 року

Новини

Півтори тисячі киян тимчасово без гарячої води
Станом на 18 вересня в столиці без арячо о водопостачання тим-

часово переб ває 7,7 % споживачів від за альної іль ості, або 1387 з
17996.
Найбільша іль ість споживачів залишились без арячо о водопос-

тачання зв’яз із плановими ре онстр ціями тепломереж, лі віда-
цією е спл атаційних пош оджень, а та ож с ненням пош оджень,
виявлених під час ідравлічних випроб вань серпні.
Завершити планові ре онстр ції тепломереж та відновити аряч

вод енер ети и план ють в основном до 1 жовтня, а на дея их ді-
лян ах — до 15 жовтня. Гаряче водопостачання, відс тнє зв’яз з
с ненням пош оджень, виявлених під час ідравлічних випроб вань
серпні, план ється відновити до інця вересня. Ус нення е спл ата-
ційних пош оджень фахівці омпанії здійснюють в оперативном ре-
жимі залежно від ст пеня пош одження.
“Київенер о” звертається до меш анців столиці з проханням з роз -

мінням поставитися до здійснення робіт з під отов и столично о теп-
лово о осподарства до зими, зо рема до тимчасової відс тності а-
рячої води або затрим и термінів її поновлення

Секонд�хенд замість дитячого кафе
За позовом про рат ри Деснянсь о о район столиці с д зобов’я-

зав приватне товариство звільнити ом нальні приміщення на в л.
Драйзера, 6 зв’яз з р бими пор шеннями мов до овор щодо ці-
льово о ви ористання орендовано о майна.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Деснянсь ої про рат ри,
2009 році зазначені нежитлові приміщення за альною площею

близь о 250 м2 столичне підприємство взяло в оренд для розміщен-
ня дитячо о афе.
Одна , я встановила про рорсь а перевір а, в пор шення мов

до овор оренди підприємці замість за лад для дітей неза онно об-
лашт вали на цій території ма азин з продаж живано о одя (се-
онд-хенд).
Крім то о, без відповідно о дозвол з бо ор анів місцевої влади

орендар самовільно передав частин приміщень с боренд іншом
столичном підприємств .
Врахов ючи встановлені пор шення, про рат ра Деснянсь о о

район Києва зверн лася до с д з позовом про розірвання до овор
оренди та повернення ом нально о майна з неза онно о орист ван-
ня.
С д задовольнив позов повном обсязі та зобов’язав недобросо-

вісно о орендаря звільнити приміщення за в азаною адресою

Цифра дня

2 485 500 000 
гривень становив обіг ресторанного господарства в столиці з
урахуванням обігу як підприємств�юридичних осіб, так і фізичних
осіб — підприємців за січень—липень 2013 року 
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У місті відзначать день захисту тварин
5 жовтня о 10.00 на території стадіон “Старт” під е ідою Київсь ої

місь ої державної адміністрації, КП “Центр ідентифі ації тварин”, КП
“Прит ло для тварин”, КП “Київсь а місь а лі арня ветеринарної ме-
дицини” за часті представни ів зоозахисних та іноло ічних ор ані-
зацій відб деться рочистий захід “Міжнародний день захист тва-
рин”.
Захід має на меті приверн ти ва ромадсь ості до необхідності

дотримання та виховання с спільстві принципів та вимо Європей-
сь ої онвенції щодо захист тварин, відповідальності за їхню долю.
На остей свята че атиме рочиста презентація ромадсь их ор ані-

зацій зоозахисно о спрям вання ( том числі прит л ів для тварин)
столично о ре іон , видовищні заходи за часті іноло ічних ор аніза-
цій — іноло ічно о об’єднання “Ель Карін”, ніверсально о дресир -
вально о центр “Геліон”, дресир вально о омпле с “Колізей”, ш о-
ли охоронних соба “Альфа” з по азовою про рамою. Під час заход
вист патим ть дитячі творчі оле тиви, а та ож для прис тніх б д ть
ор анізовані ці аві он рси

Столичний гіпопотам — 
найстаріший в Україні
Київсь ий зооло ічний пар зверн вся до Національно о реєстр ре-
ордів про визнання бе емотиці Брести найстарішим іпопотамом
У раїни та отримав позитивн відповідь. Урочиста реєстрація відб -
лася 19 вересня.
Цьо о ро в р дні Бресті виповнюється 55 ро ів. Приб ла вона до

зоопар 1973 році й же 40 ро ів рад є відвід вачів. Зазвичай бе-
емоти жив ть 40—45 ро ів. Сьо одні Бреста, зважаючи на ві , пере-
с вається повільно та неохоче, і разом з тим веде а тивний спосіб
життя: виходить попастися на травичці, полежати воді та по рітися
на сонці.
Довід ово. У серпні 2012 ро в США, зоопар міста Евансвілл (штат

Індіана) померла найстаріша світі сам а іпопотама Донна віці 62 ро-
ів. Тепер її місце зайняла Бреста, ві я ої — 54 ро и 10 місяців

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та по-

б т , 20 і 21 вересня в столиці відб д ться традиційні сільсь о оспо-
дарсь і ярмар и. Зо рема в п’ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом
районі — на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на в л.
Маршала Ж ова ( межах просп. Лісово о та в л. Вол ова); в Дніп-
ровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь ом — на в л.
Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в л. Л. Первомайсь о о та
І. Мечни ова, б льв. Др жби Народів, 8, пров. Вино радном ; в По-
дільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л.
Підлісній, 8, розі просп. Л. К рбаса та б льв. Р. Роллана; в Солом’ян-
сь ом — на в л. Стадіонній ( межах в л. Лип івсь о о та Бо данів-
сь ої); в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1,
розі в лиць Щ сєва та Тираспольсь ої, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а,
в л. Олеся Гончара, 65-А. У с бот ярмар ватим ть в Голосіївсь ом
районі — на в л. Голосіївсь ій, 4-10; в Дарниць ом — на в л. Рев ць-
о о; в Деснянсь ом — на в л. Лис івсь ій ( межах в л. Милослав-
сь ої та Рад нсь ої); в Дніпровсь ом — на б льв. Давидова, 2-6; в
Оболонсь ом — на в л. Л. Гавро, 1-9, в л. Бережансь ій, 15; в Печер-
сь ом — на в л. Червоноармійсь ій ( межах в лиць Тверсь ої та
Ковпа а); в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; в Святошинсь о-
м — на в л. Б л а ова; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о, в л.
Керченсь ій ( межах в л. Донець ої та Мартиросяна); в Шевчен ів-
сь ом — на в л. Воровсь о о, 1-7

Визволителі столиці
Воїни правоохоронці відзначили 93�тю річницю створення 
військової частини 3001 внутрішніх військ МВС України

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

У столиці 6 листопада відб деться
свят вання 70-ї річниці визволення
міста від німець о-фашистсь их за-
арбни ів, триває під отов а відпо-
відних заходів. А тивно дол чають-
ся до них і війсь ові частини, бійці
я их в ро и ВВВ брали часть в
обороні Києва. Та , 18 вересня від-
значила своє 93-річчя з дня тво-
рення війсь ова частина 3001, пра-
вонаст пни ом її є правління Пів-
нічно о територіально о оманд -
вання (УПТрК) вн трішніх війсь
МВС У раїни.

З такою визначною датою бригаду привітали

почесні гості, серед яких були голова КМДА

Олександр Попов, Герой України, депутат Київ#

ської облради 6#го скликання Олександр Галу#

ненко, представники МВС, командування внут#

рішніх військ, ветерани. Генерал#майор, началь#

ник УПТрК Микола Миколенко від імені особо#

вого складу подякував всім, хто прийшов приві#

тати частину зі святом. “Висловлюю свою вдяч#

ність всім, хто багато років плідно співпрацює з

нами, вносить свій вагомий внесок у справу роз#

будови внутрішніх військ, зміцнення правопо#

рядку у державі”,— зазначив він.

З нагоди свята був виданий наказ начальника

управління, яким заохочено 134 військовослуж#

бовці — 57 офіцерів, 63 військовослужбовці за

контрактом, 7 солдатів та 12 службовців.

До привітань долучилися й почесні гості. “Ме#

ні як колишньому офіцерові та військовому льот#

чику дуже приємно привітати вас з цією великою

датою — 93 роки. Бажаю успіхів у вашій службі,

щоб у ваших родинах було благополуччя і зати#

шок”,— сказав пан Галуненко. Також він вручив

цінні подарунки та почесні грамоти від Київської

облради військовослужбовцям, які відзначилися.

Очільник столичної міськадміністрації Олек#

сандр Попов зі свого боку зауважив, що не кожна

київська військова частина може похвалитися та#

ким поважним віком. “Це ціла історія, яка є геро#

їчною, історія, яка пам’ятає своїх героїв. В усі ча#

си достойно служили люди, які по#справжньому

любили, люблять та будуть любити свою Вітчиз#

ну. Хотів би щиро подякувати вам за ваш патріо#

тизм до нашого міста, до нашої країни, за те, що

ви виконуєте свою службу, службові обов’яз#

ки”,— сказав голова КМДА. Також він наголо#

сив, що важливим у кожному колективі є те, щоб

кожний член колективу був щасливим, задоволе#

ним своїм життям, своєю роботою, своєю служ#

бою. “Я би хотів побажати, щоб стан душі, ваше

самопочуття були задоволені, щоб все, що ви ро#

бите та для чого живете, радувало вас. Бажаю

щастя, здоров’я, любові вашій родині, мирного

неба. Хай вам всім щастить, зі святом!” — приві#

тав присутніх пан Попов.

За бездоганне виконання службових обов’яз#

ків та високий професіоналізм військовослуж#

бовці частини були нагороджені почесними гра#

мотами КМДА із врученням іменного годинни#

ка. Також від імені міськадміністрації УПТрК от#

римали в подарунок автомобіль Skoda, три теле#

візори, професійний фотоапарат, стаціонарний

комп’ютер, ноутбук. Крім того, бригаді вручили

від спонсорів кошти, які підуть на ремонт та

оновлення експозиції музею “Історія та бойовий

шлях з’єднання”

"Київавтодор" готується до зими
Протягом місяця комунальники завершать ремонти вуличного 
покриття, а також візьмуть у лізинг снігоприбиральні машини
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Упродовж 2013 ро в Ки-
єві КК “Київавтодор” ви о-
н є апітальий та поточний
ремонт об’є тів транспорт-
ної інфрастр т ри. Це
стос ється я вели их ма-
істралей, та і невелич их
в лиць міста. Паралельно
триває під отов а й до зи-
мово о період . Що зроб-
лено на цей час і що ще
треба всти н ти до моро-
зів, розповів в ефірі теле-
анал “Київ” оловний ін-
женер КК “Київавтодор”
Василь Мельничен о.

Капітальний ремонт вулично#до#

рожньої мережі міста цього року бу#

ло заплановано виконати на 24#х

об’єктах. Половину вже зробили, ще

частина — на стадії завершення. Фі#

нансування проходить вчасно, тож

"київавтодорівці" обіцяють впорати#

ся якнайшвидше.

“На 14 об’єктах роботи вже завер#

шені, на 8 — у процесі виконання,—

розповів Василь Мельниченко.— Не

викликає сумнівів, що протягом

найближчого місяця ми їх “закри#

ємо”. Фінансування даних об’єктів

забезпечено повністю, і жодна з під#

рядних організацій не має проблем з

коштами на капітальні ремонти”.

За словами головного інженера

корпорації, завершені роботи на та#

ких вулицях: Прирічна, Куренівська

(Оболонський район), Хорива,

Притисько#Микільська (Поділь#

ский район), проспект Відрадний (в

межах Святошинського району),

Радянська, Героїв Війни (Жуляни),

Садова (в Дарницькому районі), а

також Левадна, Горького, Путивль#

ська, Петра Запорожця. Завершені

роботи й на майдані Незалежності.

А в стадії завершення — вулиця

Ольжича (там залишилося впоряд#

кувати тротуари, бо проїжджа части#

на готова), вулиці Волгоградська в

Солом’янському районі і Леніна в

Жулянах. Також тривають ремонти

вулиць Стуса та Генерала Наумова

Святошинського району.

Водночас Василь Мельниченко

наголосив, що 90 % київських доріг

відпрацювали вже два#три норма#

тивних терміни експлуатації. Крім

того, дорожнє покриття багатьох ву#

лиць, виконане за старими техноло#

гіями, не розраховане на нинішнє

навантаження. Автошляхи вкриті

тріщинами і мають деформації та не#

рівності, куди проникає вода, а

взимку після кожного замороження і

розмороження ці ями збільшуються

в розмірах. Тож аби не допустити по#

дальшого руйнування дорожнього

полотна, його потрібно “латати”. В

корпорації сподіваються кошти для

цього отримати з міського бюджету.

“Я хотів би підкреслити, що в

липні, провівши позачергове обсте#

ження вуличної дорожньої мережі,

ми встановили, що на київських до#

рогах існує 1 000 400 м2 дефектів, які

не відповідають вимогам ДБН,—

повідомив пан Мельниченко.— Ми

покладали велику надію на виділен#

ня коштів на поточний ремонт ву#

лично#дорожньої мережі. На жаль,

поки що ми їх не отримали, хоча у

нас ще є сподівання на 100 мільйо#

нів гривень з міського бюджету на ці

цілі. Якщо ми цього не зробимо

впродовж місяця#півтора, тоді де#

формації й руйнування, які вже іс#

нували на липень, ранньою весною

2014 року стануть значно серйозні#

шими, і вартість відновлювальних

робіт сягатиме 440 мільйонів гри#

вень. Цей прогноз реальний, тому

ми щоденно ставимо питання про

виділення коштів для поточного ре#

монту”.

Пам’ятаючи досвід цьогорічного

березня, коли за два дні випала кіль#

камісячна норма снігу, у “Київавто#

дорі” посилено готуються до зими.

Зокрема планують на умовах лізингу

взяти техніку, яка буде безпосеред#

ньо задіяна для снігоочищення й

посипання доріг та тротуарів.

“Нашим комунальним підприєм#

ствам передали на баланс утримання

194 міжквартальних проїзди, які нам,

як і головні шляхи, треба прибирати

від снігу. Тож у нас є гостра необхід#

ність не тільки в оновленні парку ма#

шин, а й у приведенні до нормативу,

від якого ми тепер у рази відстаємо.—

сказав пан Мельниченко.— Тому ми

покладаємо велику надію на лізинг.

Нам потрібно 12 типів техніки. Май#

же 100 одиниць техніки маємо якраз

отримати на умовах лізингу. Ми ви#

значилися колегіально, що 85 % із цих

машин будуть призначені для сніго#

очищення та снігонавантаження”.

Крім того, до роботи в осінньо#зи#

мовий період уже підготували соле#

сховища. Необхідно закупити 51 ти#

сячу тонн солі. Відповідно до прове#

дених тендерних процедур, вартість

однієї тонни солі — 511 гривень

До роботи в осінньо�
зимовий період

"київавтодорівц" вже
підготували солесховища.
Підприємству необхідно
закупити 51 тисячу тонн

солі 

Протя ом місяця " иївавтодорівці" план ють завершити ремонти в лично о
по риття в місті

18 вересня відзначила своє 93�річчя
з дня утворення військова 

частина 3001, правонаступником 
її є управління Північного

територіального командування
(УПТрК) внутрішніх військ 

МВС України 

Історія частини починається з 1920 ро . У
1941 році воїни пол брали часть боях з
німець о-фашистсь ими за арбни ами за
Київ. Найбільш запе лий бій відб вся 18 ве-
ресня 1941- о, оли пол обороняв р біж Ка-
линів а-Красилів а-Рожів а від тан ових
з’єднань 2-ї німець ої армії, я і прос вались
на Київ по Черні івсь ом шосе. Та ож вели-
а р па офіцерів і прапорщи ів частини
пройшла випробов вання Аф аністаном і
достоєна державних на ород.
В лі відації Чорнобильсь ої атастрофи та

її наслід ів брали часть понад 500 війсь о-
восл жбовців частини. 96 з них, я і найбільш
відзначилися, б ли достоєні державних на-
ород.
13 вихованців частини стали енералами,

т т сл жили 4 Герої Радянсь о о Союз .
У 2001 році бри ада б ла перетворена

Північне територіальне оманд вання, я е
проісн вало до 2003 ро , потім йом б ло
поверн то попередню, олишню назв з по-
чесним наймен ванням “Київсь а о рема
бри ада”. З почат 2005 ро на базі з’єд-
нання знов створено правління Північно о
територіально о оманд вання вн трішніх
війсь МВС У раїни.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Голова столичної держадміністрації Оле сандр Попов вр чив ращим війсь овосл жбовцям частини Почесні
рамоти КМДА та іменні одинни и
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Ділові новини

До Митного тарифу внесли
зміни
Верховна Рада хвалила За он

“Про внесення змін до Митно о
тариф У раїни, затверджено о
За оном У раїни “Про Митний
тариф У раїни” (нова реда ція).
До ментом, зо рема, передба-
чено приведення за онодавчої
бази відповідність із системою
норм міжнародно о права, зо -
рема, шляхом створення Митно-
о тариф У раїни, в основ я о-
о по ладено нов версію У ра-
їнсь ої ласифі ації товарів зов-
нішньое ономічної діяльності,
поб дован на базі Гармонізова-
ної системи опис та од вання
товарів 2012 ро ; ви онання та-
рифних зобов’язань, дося н тих
пере оворном процесі зі вст -

п У раїни до СОТ, я і зафі со-
вано Прото олі про вст п У ра-
їни до СОТ на 2013 рі .
За оном та ож передбачено

зменшення повних ставо ввіз-
но о мита по всій реда ції Мит-
но о тариф ; підвищення розмі-
р ставо ввізно о мита на о ре-
мі види металобр хт ; встанов-
лення н льової став и мита на
полівінілхлорид. Відповідний за-
онопрое т зареєстровано за
№ 2105а

Київ — пілотне “Чисте місто”

Нацпрое т “Чисте місто” о о-
лосив про почато зал чення ін-
весторів для б дівництва в У ра-
їні перших 10-ти е оло ічних
омпле сів із перероб и твер-

дих поб тових відходів (ТПВ),
повідомив олова Держінвест-
прое т Владислав Кась ів. “В
У раїні відс тня інд стрія пере-
роб и сміття. Нацпрое т “Чисте
місто” дозволяє не тіль и по ра-
щити е оло ічн сит ацію в ра-
їні, а й створити нов сфер
промисловості,— с азав він.—
Розрах н овий обся інвестицій
в одне пілотне місто для ство-
рення та о о омпле с стано-
вить від 20 до 50 млн євро, за-
альний обся по всіх містах-
часни ах прое т — близь о
320 млн євро”. Реалізація нац-
прое т та введення в е спл -
атацію сміттєпереробних ом-
пле сів дозволить забезпечити
55 тис. додат ових робочих
місць.
В У раїні щорічно творюється

14 млн тонн відходів — це при-
близно 350 сміття на одно о
меш анця раїни. Причом , пе-
реробляється лише 5 % відходів,
а 95 % вивозиться на полі он.
Полі они для сміття займають
4 % площі держави. Прое т пе-
редбачає впровадження іннова-
ційних техноло ій поводження з
відходами 10-ти пілотних міс-
тах: Києві, Хар ові, Полтаві, С -
мах, Дніпропетровсь , Кірово-
раді, Вінниці, Хмельниць ом ,
Тернополі, Чернівцях. Зараз в
У раїні працює лише 2 заводи зі
спалювання сміття, більше 6 тис.
полі онів і немає жодно о сміттє-
переробно о омпле с . Одними
з оловних ритеріїв зал чення
інвесторів є б дівництво об’є та

та введення йо о в е спл атацію
в орот і стро и, наявність досві-
д з реалізації анало ічних про-
е тів, зал чення до реалізації
ма симальної іль ості працівни-
ів, я і є ромадянами У раїни
тощо. Прийом заяво від інвес-
торів відб ватиметься до 30
жовтня 2013 ро , подробиці —
на сайті Держінвестпрое т

Податок на утилізацію 
автомобілей

З момент набрання чинності
змін до Подат ово о оде с
щодо сплати е оло ічно о по-
дат за тилізацію знятих з е с-
пл атації транспортних засобів,
Київсь ою міжре іональною
митницею Міндоходів перерахо-
вано до держбюджет понад 4,5
млн рн е оло ічно о подат .
Та , з 1 вересня столичною мит-
ницею б ло оформлено 380 ав-
тіво в режимі “імпорт” зі спла-
тою подат за тилізацію, з
я их 369 імпортовано дилерами,
а решта — ввезена ромадяна-
ми. Всьо о ж митне оформлення
транспортних засобів зі сплатою
е оло ічно о подат в Києві
здійснили 12 підприємств та 11
ромадян. При видачі довідо
про сплат або звільнення від
сплати е оло ічно о подат за
транспортні засоби Київсь а
міжре іональна митниця Міндо-
ходів ер ється ре омендацій-
ним листом Міндоходів від 13
вересня, я им передбачені тим-
часові довід и для реєстрації

транспортних засобів. В довідці
зазначатиметься вся інформа-
ція, за я ою можна б де іденти-
фі вати офіційно імпортований
автомобіль

Якість адмінпослуг 
покращать

З метою вивчення ромадсь ої
д м и щодо необхідності вдос о-
налення надання адміністратив-
них посл , визначення рівня за-
доволення ромадян ефе тивніс-
тю процес їх надання через Цен-
три надання адміністративних по-
сл Держпідприємництвом
У раїни пропон ється для запов-
нення ан ета щодо я ості надан-
ня адмінпосл . За рез льтатами
ан ет вання б д ть під отовлені
пропозиції щодо вдос оналення
за онодавчої та нормативно-пра-
вової бази з питань надання ад-
мінпосл , спрямовані на по ра-
щення обсл ов вання с б’є тів
звернень. Заповнити ан ет мож-
на на сайті Держпідприємництва
http://www.dkrp.gov.ua/info/226

Перевів валюту — 
отримав гривню

Нацбан вжив додат ових за-
ходів щодо посилення стат с
ривні я засоб розрах н між
фізособами на території У ра-
їни, повідомляється на сайті ре-
лятора. Та , постановою прав-

ління НБУ від 16 вересня 2013
ро № 365 “Про порядо над-
ходження оштів в іноземній ва-

люті на поточні рах н и фізичних
осіб в межах У раїни” встанов-
лено, що надходження оштів в
іноземній валюті в межах У ра-
їни на поточний рах но в іно-
земній валюті фізособи (рези-
дента або нерезидента) здій-
снюється шляхом пере аз ош-
тів в іноземній валюті з іншо о
власно о рах н або шляхом
внесення отів и власни ом ра-
х н . Внесення отів ової іно-
земної валюти на поточний ра-
х но фізособи-нерезидента
здійснюється на підставі до -
ментів, що підтвердж ють дже-
рела її походження. Можливість
зарах вання інших надходжень в
іноземній валюті в межах У ра-
їни, передбачених за онодав-
ством, на поточний рах но в
іноземній валюті фізособи (ре-
зидента або нерезидента) не
передбачена. Зазначена вимо а
не поширюється на операції: із
зарах вання процентів, нарахо-
ваних за залиш ом оштів на
власном поточном або в лад-
ном (депозитном ) рах н ах; з
азначейсь ими зобов’язаннями
У раїни та ОВДП; з півлі-про-
даж , обмін ( онвертації) іно-
земної валюти випад ах, ста-
новлених за онодавством та
нормативно-правовими а тами
НБУ; з валютою, одержаною в
поряд спад вання; за до о-
ворами дар вання; з повернен-
ня оштів (помил ово перерахо-
ваних або надмірно сплачених).
Зазначені норми не обмеж -

ють фізосіб розпорядженні

власними оштами в іноземній
валюті, запевняють в НБУ. Гро-
мадяни я і раніше мож ть: вно-
сити отів ові ошти на валют-
ний рах но іншої фізособи за
наявності наданої в становле-
ном поряд довіреності від цієї
особи; пере аз вати в межах
У раїни свої ошти в іноземній
валюті на адрес іншої фізосо-
би — втім, зарах вання та их
оштів б де здійснюватися ад-
ресат на бан івсь ий рах но
національній рошовій одиниці в
е віваленті. Режим зарах вання
на поточні рах н и фізосіб іно-
земної валюти, що надходить із-
за ордон , наразі змін не за-
знав

Салони краси 
все популярніші

З почат ро (станом на 1 ве-
ресня) в У раїні зареєстровано
3066 с б’є тів осподарювання,
я і вирішили займатися надан-
ням пер арсь их посл чи від-
рили приватні салони раси, по-
відомили “Хрещати ” в прес-
сл жбі У рдержреєстр . Хара -
терно, що 90 % (3024) з них — це
фізичні особи-підприємці. Най-
більше охочих займатися цим ви-
дом бізнес в Донець ій області
(374), а та ож Києві (233) та
Дніпропетровсь ій області (226).
Найменше — в Черні івсь ій (41),
а та ож За арпатсь ій, Терно-
пільсь ій та Чернівець ій облас-
тях (по 51 фізичній особі-підпри-
ємцю)
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На столицю очікує потеплішання
За низьких температур в оселі киян повернеться літо
Ганна КАСІЧ
“Хрещатик”

До почат опалювально о
сезон залишилося менше
одно о місяця, і влада на
найвищом рівні перевіряє
отовність до холодів. На
почат тижня відб лася
оле ія в КМДА, а сере-
д — розширене засідання
Комітет з питань б дів-
ництва, містоб д вання і
ЖКГ Верховної Ради. Ре-
з льтати засідань та сл -
хань втішні: б демо в теп-
лі, зі світлом. Отже, взим-

повернеться літо. Але в
цьом забезпеченні шт ч-
ним теплом є чимало
проблем, навіть омітет не
змі відраз хвалити рі-
шення за підс м ами засі-
дання. Єдине, в чом
певнені всі — цієї зими
тепло б де. А далі?

Готовність номер один

В Україні підготовка до опалю�

вального сезону здійснюється з ви�

передженням планових показників.

Про це на розширеному засіданні

парламентського комітету розповів

заступник міністра регіонального

будівництва та розвитку Сергій Бі�

лоусов. За його словами, створено 

4 мобільних групи, які контролюють

готовність об’єктів теплозабезпе�

чення до зими, кожні 2 тижні пере�

віряються 10 % потужностей. З жит�

лового фонду підготовлено 197 000

будинків та помешкань, або 96 % від

загальної чисельності. В свою чергу,

директор департаменту Міністер�

ства енергетики та вугільної про�

мисловості Людмила Сухопарова

повідомила, що з енергооб’єктів

майже всі готові подавати тепло. Рі�

вень здійсненого ремонту складає 

85 % від плану на поточний рік, очи�

щено та підготовлено до зимових

умов 60 тисяч кілометрів електроме�

реж, що становить 98 % плану. Біль�

ше того, аби запустити ТЕЦ, які не

працюють в міжопалювальний пері�

од, передбачено надати їм авансові

платежі у сумі 40,6 млн грн. Пред�

ставник НАК “Нафтогаз” Юрій

Колбушкін також запевнив, що

“компанія повністю готова забезпе�

чити постачання газу споживачам”.

Ще краща ситуація у закладах

системи освіти. Представник Мініс�

терства освіти і науки, молоді та

спорту Олег Єресько зазначив, що

дошкільні заклади готові на 99,5 %,

заклади загальної середньої осві�

ти — на 96 %, на 99 % — виші. Однак

є проблеми з фінансуванням витрат

на опалення у професійних училищ

та коледжів, що змушені витрачати

майже 40 % коштів на оплату послуг

ЖКГ, для чого беруть гроші зі спец�

фонду, а це повільний процес, який

гальмує проплати. Загалом заборго�

ваність ПТУ та коледжів сягає 18,2

млн грн. Натомість є впевненість,

що у лікарнях хворі не мерзнути�

муть, адже, як запевнив директор

департаменту економіки та ресурс�

ного забезпечення Міністерства

охорони здоров’я Володимир Дуда,

готовність закладів МОЗу складає 

90 %. Проте виокремлюється погір�

шена ситуація з санаторіями, що “не

можуть заробити”, особливо тубер�

кульозні санаторії. Однак навіть за

таких умов санаторії готові до зими

на 78 %. Медичні навчальні заклади

підготовлено до опалювального се�

зону на 64 %.

У столиці ситуація з підготовкою

до настання холодів краща, ніж зага�

лом по країні. Це було з’ясовано під

час розширеної апаратної наради у

столичній держадміністрації. Зокре�

ма голова КМДА Олександр Попов

наголосив, що Київ готовий розпо�

чати опалювальний сезон і 15 жовт�

ня, і раніше, якщо буде зимно. Ди�

ректор Департаменту житлово�ко�

мунальної інфраструктури КМДА

Дмитро Новицький повідомив, що

столиця на 98 % готова до зими.

Від боргів мороз по шкірі

Але є те, що дещо затьмарює по�

зитивне враження від ефективної

цьогорічної підготовки до опалю�

вального сезону. Звісно, тепломере�

жі випробувано, де треба — підлата�

но, відремонтовано. Але ж рветься

завжди там, де тонко. А “тонкий

момент” житлово�комунального

господарства та об’єктів теплоза�

безпечення — нестача коштів через

борги. Представники міністерств та

відомств наввипередки “козиряли”

сумами боргів. Зокрема представ�

ник Міненерговугілля Людмила Су�

хопарова наголосила, що спожива�

чам України за 8 місяців поточного

року реалізовано електричної енер�

гії на суму 64,2 млн грн, рівень про�

плат склав 96,4 %. При цьому забор�

гованість споживачів енергопоста�

чальним компаніям за електроенер�

гію на 1 вересня 2013 року склала

13,7 млрд грн, майже 3 млрд грн

приросту — за 2013 рік. Підприєм�

ства ЖКГ розрахувалися за електро�

енергію на 73 %, з них водокана�

ли — на 50 %. Найбільш сумлінни�

ми платниками є підприємства ме�

талургійної промисловості — вони

розрахувалися за електрику на 

99,9 %. Натомість рівень проплат

споживачів усіх категорій за спожи�

тий газ НАК “Нафтогаз” складає

69,7 %, заборгованість тільки за

2013 рік — 9 млрд 11 млн 200 грн, а

за період з 1999 по 2013 роки боргів

накопичилося на 23 млрд 689 млн

грн. Рівень проплати населення за

газ складає 57 %, ТКЕ сплачували

тільки 37 %. За інформацією “Наф�

тогазу”, загальна заборгованість

підприємств ТКЕ склала 17,4 млрд

грн, за 2013 рік — 8 млрд грн. При

цьому Київ заборгував майже 

2 млрд грн, але лідерами непроплат

ТКЕ за газ є Донецька, Харківська,

Запорізька Луганська та Львівська

області. Проблеми з газом можуть

виникнути у Закарпатській, Сум�

ській та Черкаській областях, адже

тамтешні ТКЕ вичерпали гранич�

ний обсяг споживання природного

газу для підприємств теплоенерге�

тики. Що ж до теплогенеруючих

компаній Полтавської, Донецької

та Одеської областей, то деякі з них

досі не уклали угод на постачання

газу. До речі, “Київенерго” заборгу�

вав “Нафтогазу” 2,1 млрд грн, у то�

му числі через ненадходження ком�

пенсації різниці в тарифах у сумі 1,4

млрд грн.

Представники міністерств і ві�

домств, що напряму забезпечують

опалювальний сезон, натякали —

через нестачу коштів можуть вини�

кати проблеми. А тим часом народні

депутати почали “глибоко копа�

ти” — наприклад, цікавитися, звід�

ки такі ціни.

Кабмін зігріє векселями, 
а енергетики хочуть ОВДП 
та нові тарифи

На розширеному засіданні парла�

ментського комітету йшлося і про

тарифи. Зокрема посадовець Мін�

енерго Людмила Сухопарова наго�

лосила, що електроенергетики неза�

доволені низькими тарифами на

електроенергію. А заступник голови

правління Національної акціонер�

ної компанії “Нафтогаз України”

Юрій Колбушкін зазначив, що роз�

рив між собівартістю газу для виро�

бітку однієї Гкал тепла (700 грн) та

тарифом (240 грн) на неї викликає

зростання боргів. “На наш погляд,

треба це питання вирішити один раз

і назавжди, щоб ТКЕ бачили свій та�

риф у ціні на газ,— наголосив він.—

А також, щоб НКРЕ визначала ціну

газу як товару”. За його ж словами,

собівартість газу вітчизняного видо�

бутку складає 346 грн за кубічний

метр, але його доводиться розмішу�

вати з імпортним, який закупаємо за

3600 грн за кубометр. ТКЕ отриму�

ють газовий коктейль по 1309 грн за

кубічний метр, і це з транспортуван�

ням, а собівартість газу як товару без

транспортних витрат — 720 грн. Ось

така арифметика.

Однак заступник директора Де�

партаменту фінансів виробничої

сфери та майнових відносин Мініс�

терства фінансів України Артем На�

врата заспокоїв: ніхто не залишить

енергетиків та газовиків із боргами.

Виявляється, краще залишити їх із

векселями. За його словами, до

ЖКГ вже спрямовано 214 млн грн

субвенцій на покриття різниці у та�

рифах. Окрім того, ухвалено рішен�

ня про реструктуризацію боргів

ЖКГ за теплопостачання та водо�

відведення казначейськими вексе�

лями. Енергетики запропонували:

краще ОВДП, які залюбки беруть

банки під кредити. Але пан Наврата

наголосив, що питання “де гроші?”

у системі ЖКГ достоту актуальне,

бо за різними програмами та цільо�

вими субвенціями житлово�кому�

нальне господарство отримує суттє�

ві кошти. Зокрема близько 517,5

млн грн на розвиток ЖКГ від мініс�

терств та відомств, у тому числі —

саме за цільовими програмами, а та�

кож $137,9 млн — від міжнародних

фінансових організацій під 17 про�

ектів. Тільки у Мінфіні виділено

коштів на 2,2 млн грн під 11 проек�

тів розвитку ЖКГ.

Депутати готують переділ
об’єктів ЖКГ та нові тарифи

Розширене засідання комітету ма�

ло несподівані наслідки. Замість

ухвалити рішення, депутати виріши�

ли зібратися ще раз та обговорити

цікаву й актуальну тему, в якій, ви�

явилося, так багато підводних каме�

нів. Більше того, народні обранці

хочуть сформулювати ідеї, які вті�

лять у законопроекти. Зокрема це

може бути перегляд результатів при�

ватизації обленерго, якщо інвесто�

рів не задовольняють чинні тарифи.

Тобто, як наголошувалося, “якщо

інвестор нарікає, не справляється —

знайдемо іншого. Багато людей го�

тові вкладати кошти і не скаржити�

ся”. Ідея номер два — переглянути

тарифи, але у бік... зменшення. Як

таке можливо? Через формування

жорсткої зв’язки “тариф�якість по�

слуги”. Наприклад, чимало нарікань

депутати висловили на якість елек�

тричної енергії, низький струм. Пе�

ревірити якість надання цієї та ін�

ших послуг вони мають намір дору�

чити відповідним структурам. Варто

зазначити, що в столиці така зв’язка

існує, більше того, ті кияни, які ни�

ні потерпають через відсутність га�

рячої води (бо ремонтують тепломе�

режі), отримають компенсації. Не

було залишено без уваги і репліку

про ОВДП — замість казначейських

векселів для покриття найневід�

кладніших боргів. Не виключено,

що депутати зажадають перегляду

системи надання субсидій, оскільки

вважають, що там дуже багато обме�

жень.

Кияни можуть бути спокійні

Директор Департаменту житлово�

комунальної інфраструктури КМДА

Дмитро Новицький, який брав

участь у розширеному засіданні ко�

мітету, в коментарі “Хрещатику” за�

значив, що деякі ідеї були слушни�

ми. “Київ готовий на 98 % до опалю�

вального сезону. Заходи виконують�

ся у повному обсязі відповідно до

планів. Тому у нас не виникає зане�

покоєнь щодо своєчасного початку

опалювального сезону. Господарство

готове. Більше того, на останній

розширеній апаратній нараді у

КМДА було поставлено завдання

“Київенерго” завершити роботи до

10 жовтня, а з 1 жовтня вже розпоча�

ти ще й наповнення систем теплоза�

безпечення. Це для того, щоб у разі

виникнення такої потреби в зв’язку

зі зниженням температури до 15

жовтня ми мали змогу включити ди�

тячі садочки й школи. Тобто, забез�

печити нормальні, комфортні умови

для навчання, для перебування дітей

у дитячих садочках, якщо змен�

шиться температура нижче 8 граду�

сів тепла протягом трьох днів. Я ду�

маю, ми зможемо включити ці

об’єкти”. Водночас пан Новицький

зазначив, що “є проблема в плані

різниці в тарифах. Але ми її вирішу�

ємо на центральному рівні, оскільки

це питання не місцевого рівня”. До

початку опалювального сезону

проблему буде закрито. Коменту�

ючи рішення погасити борги казна�

чейськими векселями, посадовець

висловив припущення, що краще

було б це зробити за допомогою

ОВДП, та й трішечки раніше. Ос�

кільки під час розширеного засідан�

ня парламентського комітету народ�

ні депутати повідомляли, що їхні ви�

борці в столиці скаржаться на від�

сутність гарячої води у деяких шко�

лах, директор Департаменту житло�

во�комунальної інфраструктури за�

значив, що проблеми існують. “Це

питання сплати за енергоносії, зараз

вони вирішуються на рівні відносин

районних відділів освіти та “Київе�

нерго”. Тобто, зараз ми фіксуємо та�

ку заборгованість, підписуємо акти

звіряння, гарантійні листи, і гаряче

водопостачання має бути відновле�

но у найкоротші терміни”,— запев�

нив він

У столиці ситуація з підготовкою до опалювального
сезону краща, ніж загалом по країні
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Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

Розвито сімейної медицини
в У раїні розпочався ще з
дале о о 1988- о ро , але
а тивн с спільн ва це
питання приверн ло лише з
почат ом пра тичних ро ів
влади з реформ вання систе-
ми охорони здоров’я. І хоча
інформації про особливості
сімейної медицини, плани та
прое ти запровадження ра-
їнсь о о варіант вдосталь,
це питання до цьо о час по-
в’язане з різними стереоти-
пами та необ р нтованими
побоюваннями.

Всім колись доводилося викликати

лікаря додому або відвідувати терапев�

та, бо “ниє поперек”, “болить голова”

або “підвищилася температура”. І в

більшості випадків до лікарні вас не

клали, а відправляли додому з рецепта�

ми або порадами. Саме в цьому, хай ви�

бачать мене фахівці за спрощення, і по�

лягає суть сімейної медицини. Якщо ж

по�науковому, сімейна медицина — це

система первинної амбулаторної допо�

моги всім пацієнтам, незалежно від ста�

ті, віку та інших особливостей. Сімейні

лікарі — або лікарі загальної практи�

ки — виконують роль універсального

спеціаліста з невеликого переліку най�

поширеніших хвороб і станів та профі�

лактики. Більше того, до сімейного лі�

каря часто звертаються з проблемами,

які, на перший погляд, не належать до

його компетенції: наприклад, під час

депресії, при стресах тощо. Це такий

собі психолог, лікар і помічник в родин�

них проблемах в одній персоні. Подіб�

ний статус вимагає великої відповідаль�

ності від лікаря. Адже ефективність лі�

кування в цьому випадку залежить не

тільки від професійних якостей медпра�

цівника, а й від довіри з боку пацієнта,

від того, наскільки останній готовий ді�

литися з ним своїми проблемами. Але

почнемо з історії.

Складний шлях від віри 
до науки

Першими лікарями в Європі, обо�

в’язки яких були подібні до обов’язків

сучасного лікаря загальної практики,

були християнські монахи. А вже з

XVIII—XIX ст. на перший план входить

індивідуальна медична допомога на ко�

мерційних засадах, формується класич�

не поняття “сімейний лікар”. Та

справжнім початком сімейної медици�

ни можна вважати ХХ сторіччя. Науко�

вий розвиток медицини й нові технічні

можливості поступово відтіснили уні�

версальних спеціалістів на другий план,

а на заміну лікарю загальної практики

прийшли профільні спеціалісти. Поши�

рення спеціалізованої медичної допо�

моги віддалило лікаря від пацієнта та

суттєво збільшило вартість лікування. У

відповідь з 1970�х років в США розпо�

чинається ціла громадська кампанія за

збереження традиційних сімейних ліка�

рів. Велику роль також зіграли нові на�

укові погляди та теорії (наприклад, аме�

риканців Лінна Кармайкла і Гейла Сті�

венса) в медицині, які обгрунтовували

важливість індивідуального підходу в

діагностиці та лікуванні.

Переломним моментом для поши�

рення ідеї сімейної медицини в світі

стала конференція Всесвітньої органі�

зації охорони здоров’я, що відбулася в

Алма�Аті у 1978 році, на якій учасника�

ми було проголошено Декларацію, де

названо первинну медико�санітарну

допомогу ключовим елементом досяг�

нення мети забезпечити “здоров’я для

всіх до 2000 року”. І саме сімейній ме�

дицині було відведено роль центральної

складової в цьому процесі.

Український варіант: історія
тривалістю в десятки років

Хоча суспільство тільки зараз починає

цікавитись тим, що таке “сімейна меди�

цина” та на що слід очікувати від цього

запровадження, історія її в Україні нара�

ховує вже понад два десятки років. На�

прикінці 1980�х років у радянських уні�

верситетах з’явилася спеціальність “сі�

мейний лікар”, а у Львові як експери�

мент навіть було відкрито “Поліклініку

сімейної медицини” на базі 2�ї міської

поліклініки. Вже в незалежній Україні

процес запровадження сімейної медици�

ни від експериментального перейшов до

системного. Так, у 1998 році в тому ж са�

мому Львівському медуніверситеті від�

кривається перша профільна кафедра сі�

мейної практики. Далі такі самі кафедри

з’являються у Києві, Харкові, Одесі та

Дніпропетровську.

Нарешті, в 2000 році Кабінетом Мі�

ністрів України прийнято спеціальну

Постанову за № 989 “Про комплексні

заходи щодо впровадження сімейної

медицини в систему охорони здоров’я”,

в якій з метою зміцнення здоров’я насе�

лення України, поліпшення демогра�

фічної ситуації та покращення якості

медичного обслуговування були чітко

визначені заходи для впровадження сі�

мейної медицини в усій країні.

Сьогодні, коли вже тринадцять років

минуло з часу офіційного проголошен�

ня курсу на сімейну медицину, досі за�

лишається багато невизначеності — як

у середовищі самих урядовців, так і в

суспільстві в цілому. На цьому фоні за�

гальної невизначеності знаковим стало

прийняття народними депутатами

України у 2011 році законопроектів

№ 8602 “Про внесення змін до Основ

законодавства України про охорону

здоров’я щодо вдосконалення надання

медичної допомоги” та № 8603 “Про

порядок проведення реформування

системи охорони здоров’я у Вінниць�

кій, Дніпропетровській, Донецькій об�

ластях та м. Києві”. Від проектів та за�

думів цим голосуванням був зроблений

крок до практичних дій з реформування

вітчизняної системи охорони здоров’я.

Але чому саме на сімейну медицину

зробили наголос вітчизняні реформато�

ри? За словами начальника управління

реформ медичної допомоги МОЗ Укра�

їни Костянтина Надутого, “світова

практика каже про те, що на рівні пер�

шої ланки, на рівні лікаря загальної

практики може вирішуватись до

80—90 % всіх звернень. Але через певні

проблеми в Україні сьогодні у лікаря

первинної ланки починається і закін�

чується в місті — до 25—30 % звернень і

в сільській місцевості — до 50 % всіх

звернень”.

Це пов’язано, на думку експерта, з

певними проблемами. За підсумками

двох років, після офіційного старту ре�

формування з’явилися питання, які

суттєво ускладнюють розвиток сімейної

медицини. Перше — це неналежне фі�

нансове та технічне забезпечення пер�

винного рівня медичної допомоги. На�

приклад, для того, щоб лікар на первин�

ному рівні брав на себе більше послуг,

щоб елементарні проблеми пацієнтів

вирішувались на місці, потрібні техно�

логії, певне обладнання. Для сільської

місцевості необхідні автомобілі, адже

мобільність лікаря, медсестри — це до�

ступність первинної допомоги для на�

селення.

Важливе значення для ефективності

роботи первинної ланки медичної до�

помоги має мотивація самих сімейних

лікарів. Цю проблему в МОЗ також на�

магаються вирішувати.

“Мало мати близькі амбулаторії та

технології. Ще потрібно, щоб лікар хо�

тів надавати допомогу, потрібна моти�

вація. Тому розробляються механізми

економічної мотивації лікарів, бо на

сьогодні ще не знайдено кращих стиму�

лів, ніж економічні. Працюєш добре —

отримуєш більше, погано — отримуєш

менше, а якщо дуже погано — втрачаєш

роботу”,— упевнений Костянтин Наду�

тий.

Але як визначити, добре чи погано

працює лікар? Питання контролю

ефективності роботи сімейних лікарів

так само важливе, як і питання мотива�

ції.

“Для того, щоби оцінити якість, не�

обхідно з чимось порівнювати, з яки�

мось еталоном. Існують показники, за

якими оцінюється робота сімейного лі�

каря та центру первинної допомоги в

цілому. В усіх країнах цих критеріїв різ�

на кількість. У Великій Британії, на�

приклад, понад 300 таких показників.

Ми розпочали з невеликої кількості ін�

дикаторів. Ефективність роботи лікаря

швидко проявляється в показниках від�

відуваності закладів вторинного рівня

(надання спеціалізованої допомоги),

викликів швидкої допомоги. Також

важливими критеріями є показники ви�

конання профілактичної роботи, про�

філактичних щеплень, тощо”,— ствер�

джує пан Надутий.

Технічна й фінансова забезпеченість,

доступність для пацієнта, ефективність

роботи лікаря — це основні, але не єди�

ні питання, які треба “закрити” в про�

цесі запровадження сімейної медицини

в Україні. Більше того, вже існують

приклади їх успішного вирішення в

окремих регіонах країни.

Столиця — як орієнтир

На виконання Закону України “Про

порядок проведення реформування

системи охорони здоров’я у Вінниць�

кій, Дніпропетровській, Донецькій об�

ластях та місті Києві”, Указу Президен�

та України “Про Національний план

дій на 2013 рік щодо впровадження

Програми економічних реформ Прези�

дента України на 2010—2014 роки “За�

можне суспільство, конкурентоспро�

можна економіка, ефективна держава”,

в столиці триває проведення заходів з

реформування системи охорони здо�

ров’я з урахуванням особливостей та

традицій мегаполісу.

Сьогодні Київ належить до групи пі�

лотних регіонів, в яких було вирішено

випробувати нові підходи в організації

медичного обслуговування населення.

На користь Києва говорить і рівень тех�

нічної оснащеності, й підготовленість

кадрів, і показники щільності населен�

ня. Тим більше, що, як зазначалося ви�

ще, Київ належав до першопроходців

створення кафедр сімейної медицини,

тому в місті сформоване ціле покоління

молодих фахівців, на потенціал яких мо�

жуть спиратися столичні реформатори.

Ще одним вагомим аргументом при

обранні пілотних регіонів була готов�

ність місцевої влади до відповідально�

сті. Не кожен посадовець чи політик

погодиться на експерименти в своєму

місті, бо це завжди викликає підвищену

увагу ЗМІ, можливість критики та зви�

нувачень з боку суспільства та цен�

тральної влади. Тому прохання Київ�

ської міської державної адміністрації

надати можливість столиці першою до�

лучитися до реформування засвідчило

впевненість у своїх силах столичного

керівництва.

Але що ж зроблено за ці два роки?

Перше питання, на яке варто звернути

увагу — це доступність та технічна за�

безпеченість медичної допомоги для

мешканців столиці. У двох пілотних

районах столиці, Дарницькому та Дніп�

ровському, згідно з даними Департа�

менту охорони здоров’я КМДА, триває

робота зі створення на базі наявних ам�

булаторно�поліклінічних закладів цен�

трів первинної медико�санітарної до�

помоги та консультативно�діагностич�

них центрів. Упродовж 2012 року в Дар�

ницькому районі відкрито 4 центри

первинної медико�санітарної допомоги

та 3 — консультативно�діагностичних, а

в Дніпровському районі — 5 центрів

ПМСД та 2 КДЦ. Вже сьогодні в двох

районах столиці запроваджено “клініч�

ний маршрут пацієнта”, досягнуто те�

риторіальне наближення медичної до�

помоги до населення (проблема, вирі�

шенню якої особливу увагу приділяють

у МОЗ). Для цього за бюджетні кошти

закуплено 150 легкових автомобілів для

центрів первинної медико�санітарної

допомоги. На думку міської влади, це

має суттєво покращити роботу сімей�

них лікарів та забезпечить пацієнтів

своєчасною допомогою.

Загалом за останніх 2 роки в Києві

створена розгалужена мережа амбулато�

рій сімейної медицини — понад 100 ам�

булаторій по всьому місту. Це дозволило

наблизити сімейного лікаря до місця

проживання киян та скоротити марш�

рут пацієнта до лікаря з 5—6 км до 700 м

(в середньому). Окрім цього, кількість

населення, що обслуговується заклада�

ми сімейної медицини, за останніх 2 ро�

ки зросла в 3,4 разу та складає 32 % від

загальної кількості мешканців міста.

Окрему увагу спрямовано на мотиву�

вання самих лікарів. За даними Департа�

менту охорони здоров’я КМДА, умови

оплати праці лікарів у створених центрах

первинної допомоги покращено, але

повну картину дасть лише ефективність

роботи самих медпрацівників. Для по�

кращення кадрового забезпечення пер�

винної медичної допомоги керівництвом

затверджено Міську програму підготов�

ки лікарських кадрів на 2011—2018 роки.

Згідно з програмою, планується з місько�

го бюджету профінансувати навчання сі�

мейних лікарів в НМУ ім. О. О. Бого�

мольця. Вже сьогодні за цією програмою

навчається 83 студенти, далі кількість

майбутніх фахівців планується збільшу�

вати.

За словами заступника директора де�

партаменту Алли Арешкович: “В цьому

році в столиці планується відкриття ще

трьох амбулаторій сімейної медицини.

Також до кінця 2013 у восьми районах

Києва розпочнуть роботу нові Центри

первинної медико�санітарної допомоги

та Консультативно�діагностичні цен�

три”.

Водночас медики відзначають існу�

вання певних проблем в процесі рефор�

мування системи охорони здоров’я.

“Серед недоліків під час впроваджен�

ня експерименту з реформування сис�

теми охорони здоров’я, які потрібно

врегулювати на державному рівні, варто

зазначити відсутність механізму вста�

новлення надбавок за якість виконаної

роботи працівників вторинного та тре�

тинного рівнів. Також досі не встанов�

лено гарантований безоплатний обсяг

медичної допомоги в столиці”,— зазна�

чила пані Арешкович.

Експерти ВООЗ впевненні в тому, що

саме сімейна медицина як основа систе�

ми надання первинної медичної допо�

моги є найефективнішим засобом для

забезпечення пацієнтів якісною та своє�

часною медичною допомогою. Більше

того, подібна організація первинної

ланки дозволяє справедливо розподіля�

ти кошти для системи охорони здоров’я

та контролювати ефективність їх вико�

ристання. І хоча в Україні через нераці�

ональну організацію системи первинної

допомоги та її недостатнє фінансування

ефективність медичного обслуговуван�

ня катастрофічно низька, процес ре�

формування, що його розпочато, може

змінити ситуацію. Головне — не забува�

ти про те, що останньою інстанцією, яка

оцінюватиме результати роботи, будуть

не урядовці чи світова спільнота, а самі

пацієнти. Й про них у першу чергу ма�

ють думати реформатори

Вакцинуватися від грипу лікарі 
радять у вересні—жовтні
Робити ва цинацію від рип меди и радять верес-

ні—жовтні. Про це повідомив перший заст пни олови
Державної санітарно-епідеміоло ічної сл жби У раїни
Оле сандр Кравч .
“Ми очі ємо, що напри інці вересня іль ість ос-

трих респіраторних вір сних інфе цій (ГРВІ) може поча-
ти зростати,— заявив пан Кравч .— Ба ато залежати-
ме від по оди, адже різ е похолодання може призвес-
ти до переохолодження людей, а відта зниження ім -
нітет та розповсюдження інфе цій”.
За словами Оле сандра Кравч а, цьо о ро Дер-

жавна санітарно-епідеміоло ічна сл жба У раїни очі є
на цир ляцію трьох штамів вір с рип — H1№ 1 (“Ка-
ліфорнія”), H3№ 2 (“Ві торія”) та новий штам “Массач -
сетс”. Він пояснив, що симптоми випад хвороби не
відрізняються і та ти а лі вання рип для всіх штамів
одна ова.
Саме зараз тривають випроб вання ва цин проти
рип , і до інця вересня вони з’являться в У раїні. Та-
ож фахівець на олосив, що раще за все ва цин ва-
тись вересні—жовтні, аби вчасно захиститись від
ГРВІ.
Особливо перший заст пни олови ДСЕС У раїни

зверн в ва на те, що слід ва цин ватись особам,
отрі належать до та званої р пи ризи — ва ітним,
дітям, хворим на ц ровий діабет, особам із зайвою ва-
ою, хворим на ардіопатоло ії.
На адаємо, що, з ідно з процед рою, в У раїні існ є

система моніторин за цир ляцією вір с рип в до-
в іллі. “Ми відбираємо в моніторин сироват и рові
здорових людей, обов’яз ово дослідж ємо вір си тих
людей, я і хворіють на тяж і форми респіраторних за-
хворювань, потрапляють в реанімацію — та ідентифі -
ємо ці штами рип . Я що ми знаходимо я ийсь новий
штам рип , то а тивіз ємо систем і починаємо пра-
цювати з людьми, я і є носіями та о о штам ”,— роз-
повідає Оле сандр Кравч . Та ож, за йо о словами,
я що при спостереженні б де виявлено штам рип ти-
п А, я ий не вдасться ідентифі вати або він б де
знайомим штамом H1№1, та і зраз и необхідно відпра-
вити до ре іональної лабораторії ВООЗ (м. Лондон, Ве-
ли а Британія)

Вагітним наркозалежним 
допоможуть у спеціальних центрах
Перший абінет для отримання, збері ання препара-

тів замісної підтрим ючої терапії та забезпечення ними
ва ітних жіно від рито на базі ом нально о не омер-
ційно о підприємства “Конс льтативно-діа ностичний
центр № 1 Дарниць о о район м. Києва”. Крім нар о-
ло ічної, ва ітні з нар отичною залежністю отрим ють в
цьом центрі всю необхідн медичн та психоло ічн
допомо .
В департаменті охорони здоров’я повідомляють, що

проблема вплив нар озалежності жіно на їх спромож-
ність народити здоров дитин є а т альною сьо одні
не лише для У раїни, а й для всьо о світ . Нар отичні
препарати ви ли ають серйозні патоло ічні зміни в ор-
анізмі жін и, що впливає на проті ання ва ітності, по-
ло ів та вн трішньо тробний стан плод . За тверджен-
нями фахівців, сит ація с ладнюється тим, що ва ітна
нар озалежна жін а часто ни ає медично о спостере-
ження в передполо овий період, чим по ірш є свій
стан.
Для вирішення цих питань 2011 році в У раїні Дитя-

чим фондом ООН (ЮНІСЕФ) співпраці з МБФ “Фонд
Вільяма Дж. Клінтона” б ло започат овано інновацій-
ний пілотний прое т “Профіла ти а передачі ВІЛ від
матері до дитини нар озалежних ва ітних жіно та по-
ліпшення по азни ів здоров’я їхніх новонароджених ді-
тей”.
Мета прое т — створення омпле сної моделі ґен-

дерно-ч тливих посл , я і врахов ють потреби нар о-
залежних ва ітних жіно і дітей, народжених ними. Ком-
пле сне медичне обсл ов вання в рам ах “пілот ”
впровадж ється трьох містах У раїни: Києві, Дніпро-
петровсь та Полтаві. У цих містах створюються спе-
ціалізовані центри, по ли ані надавати широ ий спе тр
медичних та психосоціальних посл “під одним да-
хом”: дополо овий до ляд, лі вання нар озалежності,
тест вання на ВІЛ та онс льт вання, отримання анти-
ретровір сної терапії для ВІЛ-позитивних ва ітних жі-
но , післяполо овий до ляд, лі вання синдром відмі-
ни новонароджених, психосоціальне онс льт вання,
соціальна підтрим а сімей тощо.
Та ож профільном департаменті на адали, що по

стаціонарн медичн допомо нар озалежні ва ітні та
ва ітні з ВІЛ-позитивним стат сом мож ть б дь-я ий
час зверн тися до Київсь о о місь о о центр репро-
д тивної та перинатальної медицини — просп. Г. Ста-
лін рада, 16, довід и за телефоном (044) 411-87-61

Центр невідкладної медичної 
допомоги вдома запрацював 
у Дніпровському районі
У рам ах реформ вання системи охорони здоров’я в

Дніпровсь ом районі б ло створено Центр невід ладної
медичної допомо и вдома. Установа стала стр т рним
підрозділом одно о з центрів первинної меди о-санітар-
ної допомо и з об’єднаною диспетчерсь ою сл жбою та
входженням до с лад центр всіх бри ад невід ладної
медичної допомо и вдома Дніпровсь о о район .
Це дасть змо нала одити онтроль за надходжен-

ням ви ли ів і роботою бри ад невід ладної медичної
допомо и з бо об’єднаної диспетчерсь ої сл жби,
створить раціональн штатн стр т р виїзних бри ад,
підпоряд є сл жб одном з центрів первинної меди-
о-санітарної допомо и, а та ож допоможе онтролю-
вати забезпечення бри ад невід ладної медичної допо-
мо и меди аментами, виробами медично о призначен-
ня і медичною апарат рою з ідно з табелем оснащен-
ня. При цьом бри ади невід ладної медичної допомо-
и розміщ ватим ться в п н тах постійно о баз вання,
що знаходяться на території інших центрів первинної
меди о-санітарної допомо и.
З 1 вересня 2013 ро та ий центр розпочав свою

робот с ладі Центр первинної меди о-санітарної
допомо и “Р санів а” Дніпровсь о о район міста Ки-
єва.
Диспетчерсь а сл жба розташована за адресою: в л.

Л начарсь о о, 5. Ви ли ати бри ад я до доросло о,
та і до дитячо о населення можна за єдиним номером
телефон цілодобово (044) 384-09-03.
Я що є потреба в онс льтації лі аря — цілодобово

працює Інформаційно- онс льтативна сл жба “Здо-
ров’я” — тел. 1583

У двох пілотних районах столиці, Дарницькому 
та Дніпровському, триває робота зі створення на базі
наявних амбулаторно$поліклінічних закладів центрів

первинної медико$санітарної допомоги 
та консультативно$діагностичних центрів 

Новини медициниСімейна медицина: 
за межами стереотипів
В Україні триває реформування медичної галузі, й орієнтиром 
для держави є столиця

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА



5Хрещатик 20 вересня 2013 року

ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 98 (1226)

П’ЯТНИЦЯ,
20 вересня
2013 року
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Про затвердження Статуту 

Центрального парку культури 
і відпочинку м. Києва

Розпорядження № 1460 від 23 серпня 2013 року
Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 21 Закону України “Про культуру” та в ме�

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити Статут Центрального парку культури і відпочинку м. Києва, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Коржа В. П.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23.08.2013 № 1460

СТАТУТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ 

М. КИЄВА

(ідентифікаційний номер 02221411)

м. Київ 2013 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Центральний парк культури і відпочинку м. Києва (далі — Заклад) є закладом, заснованим на комунальній власності територіальної громади м. Києва

і підпорядкованим Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Орган управління).
Засновником та власником Закладу є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.
1.2. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, Земельним кодексом України, законами України “Про охорону навколишнього природного

середовища”, “Про природноAзаповідний фонд України”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та КаA
бінету Міністрів України, іншими нормативноAправовими актами України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Органу управління, а також цим Статутом.

1.3. Заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найA
менуванням, інші печатки, штампи, бланки.

1.4. Діяльність Закладу спрямована на задоволення та розвиток культурноAдозвіллєвих потреб населення.
1.5. Найменування Закладу:
повна назва українською мовою: Центральний парк культури і відпочинку м. Києва;
скорочена назва українською мовою: ЦПКіВ;
повна назва російською мовою: Центральный парк культуры и отдыха г. Киева;
скорочена назва російською мовою: ЦПКиВ;
повна назва англійською мовою: Куіv Сеntral сulturе аnd Іеіsurе раrk;
скорочена назва англійською мовою: КССаLР.
1.6. Місцезнаходження Закладу: Володимирський узвіз, 2, м. Київ, 01001.
2. ЗАВДАННЯ, МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Завданнями діяльності Закладу є:
формування сприятливих умов для задоволення духовних і естетичних запитів населення, культурного дозвілля і відпочинку, зміцнення здоров’я, розвитA

ку соціальної і творчої активності людини;
забезпечення територіальної цілісності природного комплексу як природного містобудівного рубежу, заощадження і відновлення природних екосистем,

рослинного світу;
збереження садовоAпаркового середовища, лісопаркових угідь, реставрація пам’яток історії, вдосконалення ландшафтної архітектури.
2.2. Основною метою діяльності Закладу є організація вільного часу, активного відпочинку, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення,

створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, спілкування людей у сфері дозвілля, розвитку художньої і технічної творчості та виховання екологічA
ної культури.

2.3. Заклад провадить свою діяльність на відповідній території і закріпленій матеріальноAтехнічній базі.
2.4. Заклад для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:
будувати, створювати і відкривати та експлуатувати зелені театри, естрадноAконцертні, театральноAвидовищні і спортивні майданчики та зали, пересувні

цирки, центри дозвілля, відеотеки, дискотеки, ігротеки, комп’ютерні клуби, більярдні, танцювальноAрозважальні, інформаційноAвиставкові, рекреаційноAвідA
новлювальні зали і комплекси, кегельбани, тренажерні зали, демонструвати кіноA і відеофільми, відкривати стадіони, ковзанки, лижні і човнові станції, плаA
вальні басейни, сауни, солярії, бази прокату, буфети, магазини, кафе та інші об’єкти;

створювати й відтворювати повноцінний парковий ландшафт, сформований у тому числі оранжереями, розаріями та іншими природними елементами —
рослинами, рельєфом, водою у поєднанні з розвитком дорожньоAстежкової мережі, елементами благоустрою, інженерного обладнання;

готувати і проводити тематичні, театральноAконцертні, танцювальноAрозважальні, ігрові, інформаційноAвиставкові, спортивноAоздоровчі, відеоAкомп’ютерA
ні, літературноAхудожні та інші програми, кроси, естафети, змагання для залучення населення, молоді і підлітків до масових занять фізкультурою і спортом;

конструювати, будувати, створювати, встановлювати і монтувати різноманітні розважальні атракціони (катальні гірки, каруселі, колесо огляду тощо);
створювати обладнання і благоустроєні бази для роботи серед дітей і підлітків (дитячі містечка або сектори);
надавати послуги з прокату культурноAспортивного і туристичного інвентарю;
створювати театральні групи, циркові, хореографічні, театральні студії, духові, народні, естрадні оркестри, музичні ансамблі і групи, платні курси і гуртки

для організації дозвілля;
організовувати підсобні господарства, оранжереї, розсадники, постійно діючі зоологічні виставки, утримувати колекції тварин, створювати лабораторії, доA

слідні станції юних натуралістів та інше;
випускати буклети, проспекти, плакати, значки, іншу рекламну продукцію, що пропагують діяльність Закладу;
виготовляти копії звукозаписів, фонограм концертів, спектаклів, музичних творів з фонотеки Закладу;
організовувати фестивалі мистецтв, концерти, театри малих форм із залученням гастрольноAконцертних груп професійних і самодіяльних колективів, зуA

стрічі з представниками засобів масової інформації, з фахівцями права, охорони здоров’я, екології, міжнародних відносин, реалізацію творів живопису, граA
фіки, скульптури, декоративноAприкладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів, колективні екскурсії і лекції з різних галузей знань; проводити свята, ярмарки,
театралізовані вистави, карнавали, бали, фестивалі, огляди, конкурси, безкоштовні і платні концерти професійних і самодіяльних колективів як у своєму парA
ку, так і на договірних умовах в інших установах та організаціях з продажем квитків;

узгоджувати місця розташування на території Закладу тимчасових споруд торговельного, побутового, соціальноAкультурного чи іншого призначення для
провадження підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі;

укладати із суб’єктами господарювання, які розташовані на території Закладу, відповідні договори;
здійснювати охорону території Закладу, організовувати роботи з вивезення твердих побутових відходів і великогабаритного сміття тощо;
передавати в оренду будинки, споруди, обладнання з дозволу власника;
одержувати кошти і матеріальні цінності, в тому числі будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від благодійних фондів та об’єднань громадян,

інших юридичних осіб і окремих громадян;
укладати з науковоAдослідними, проектноAконструкторськими і технологічними організаціями, вищими навчальними закладами договори на розроблення

нової техніки, проектів реконструкції парку, модернізації обладнання;
виконувати функції замовника будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів та споруд Закладу;
провадити іншу діяльність, виконувати роботи та надавати інші послуги, які не суперечать законодавству України та відповідають меті діяльності Закладу.
2.5. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, Заклад провадить лише після їх отримання.

3. МАЙНО ТА КОШТИ ЗАКЛАДУ
3.1. З метою забезпечення статутної діяльності Заклад володіє майном: 
закріпленим власником в установленому порядку;
придбаним за рахунок фінансових коштів, у тому числі доходів від передбаченої статутом діяльності;
одержаним у формі дарування, пожертвування, спадщини юридичних і фізичних осіб, а також на інших законних підставах.
Майно Закладу належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління та становить

основні фонди і оборотні кошти, а також матеріальноAфінансові ресурси, вартість яких відображається в його самостійному балансі.
3.2. Джерелами формування майна Закладу є:
майно, передане власником або уповноваженим ним органом; 
доходи від господарської діяльності; 
трансферти з бюджету м. Києва;
безоплатні або благодійні внески фізичних та юридичних осіб; 
майно, придбане у інших фізичних та юридичних осіб; 
інші джерела, що не заборонені законодавством України.
3.3. Заклад має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в оренду або в безA

оплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в
установленому порядку.

3.4. Заклад зобов’язаний забезпечити збереження закріпленого за ним майна і ефективну експлуатацію його за призначенням відповідно до цілей, визнаA
чених цим Статутом.

3.5. Відносини Закладу з юридичними та фізичними особами визначаються на підставі договорів.
4. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

4.1. Управління Закладом здійснює генеральний директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади директор Департаменту культури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідA
но з розподілом обов’язків на контрактній основі.

4.2. На посаду генерального директора Закладу може бути призначена особа з повною вищою освітою відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаA
ліст), стажем роботи не менше ніж 5 років та бажано післядипломною освітою в галузі управління.

4.3. Генеральний директор Закладу: 

діє без довіреності від імені Закладу;
представляє його у відносинах з юридичними та фізичними особами;
укладає правочини, видає доручення, довіреності;
відкриває рахунки в банках та органах казначейської служби;
створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку Закладу;
в межах фонду оплати праці визначає структуру та затверджує штатний розпис Закладу за погодженням з Органом управління;
застосовує різні форми організації праці та гнучкі режими роботи, які не суперечать законодавству України;
застосовує засоби морального та матеріального заохочення, накладає на працівників стягнення відповідно до вимог законодавства України.
4.4. Генеральний директор має першого заступника генерального директора та заступника генерального директора, які призначаються на посаду та звільA

няються з посади наказом Генерального директора за погодженням з Органом управління.
4.5. Призначає на посаду та звільняє з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників Закладу. 
4.6. Для вирішення основних питань діяльності Закладу відповідно до його Статуту можуть створюватися дорадчі органи Закладу.
4.7. Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається генеральному директору, а від імені трудового колективу — уповноваженому

ним органу (профкому).
5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ

5.1. Трудовий колектив Закладу становлять усі громадяни, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інA
ших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Закладом.

5.2. Вищим органом самоврядування Закладу є загальні збори трудового колективу Закладу.
5.3. Трудовий колектив на загальних зборах: 
розглядає і затверджує проект колективного договору;
визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Закладу соціальних пільг;
бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні праці.
5.4. Повноваження трудового колективу Закладу реалізуються загальними зборами та їх виборним органом — радою трудового колективу, члени якої обиA

раються строком на два роки таємним голосуванням на зборах трудового колективу не менш як 2/3 голосів присутніх. Членів ради трудового колективу не
може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи адміністрації без згоди ради трудового колективу.

5.6. Рада трудового колективу:
готує порядок денний для розгляду на загальних зборах; 
організовує виконання рішень, прийнятих на загальних зборах; 
виконує інші функції, надані їй загальними зборами.

6. ФІНАНСОВОAГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ
6.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Закладу є прибуток.
Відрахування Закладом частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюється в порядку, визначеному Київською міською радою.
6.2. Заклад здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановA

леному чинним законодавством України. Фінансова звітність Закладу подається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

6.3. Планування фінансовоAгосподарської діяльності Заклад здійснює шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджуються Департаментом комунальної власності
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Генеральний директор Закладу зобов’язаний спрямовувати діяльність Закладу на виконання річного фінансового плану з метою одержання запланованих
сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

6.4. Заклад звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку та за формою, що визначаються Департаментом комунальної власності м. КиA
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.5. Заклад самостійно обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій, винагород, надбавок
і доплат відповідно до законодавства України, колективного договору та фінансових можливостей Закладу.

6.6. Заклад здійснює матеріальноAтехнічне забезпечення своєї діяльності і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через систему прямих
угод і контрактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами.

Заклад вільний у виборі предмета договору, зобов’язань, будьAяких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України
та цьому Статуту.

6.7. Генеральний директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за виконання затвердженого фінансового плану, додержання поA
рядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

6.8. Контроль за діяльністю Закладу та відносини його з органами державної влади та управління здійснюються відповідно до законодавства України.
7. РЕЖИМ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСТВА

7.1. На території Закладу є:
зони охорони історикоAкультурних об’єктів, призначені для збереження й відновлення об’єктів історикоAкультурної спадщини, які можуть бути використані

в наукових і просвітницьких цілях;
рекреаційні зони (центри), спеціально обладнані й призначені для масового відпочинку населення;
фізкультурноAоздоровчі й спортивні зони, призначені для організації й проведення фізкультурних і спортивних заходів та спеціально обладнані для цих ціA

лей;
прогулянкові зони;
ділянки, надані власником у користування юридичним та фізичним особам, діяльність яких не пов’язана з діяльністю Закладу;
зони охоронюваного ландшафту.
7.2. На території Закладу не допускаються:
заїзд, рух, зупинка і стоянка механізованих засобів, не пов’язаних з провадженням основної діяльності Закладу, без спеціального дозволу, який видає адA

міністрація Закладу (за винятком спеціалізованого транспорту служб, що здійснюють природоохоронні заходи);
порушення ґрунтового покриву, не пов’язані з благоустроєм території, природоохоронними заходами, реконструкцією й ремонтом транспортних, інженерA

ноAтехнічних комунікацій, а також будівель та споруд, дорожньоAстежкової мережі;
забруднення ґрунтів, накопичення сміття на території, створення снігових звалищ.
7.3. Під час виконання основних завдань Закладу забороняється: 
проведення видовищних, спортивних та інших масових заходів поза
спеціально відведеними для цього місцями;
проведення санітарних рубок у період активної вегетації рослин з 1 квітня до 31 липня;
розкладання багать, спалювання сухих листя і трави;
порушення ареалу рослин і тварин, насамперед рідкісних і уразливих видів;
ушкодження природних об’єктів, дерев і чагарників тощо.
7.4. Під час використання території Закладу забороняється:
збирання всіх видів рослин і їхніх частин, березового соку, самовільні порубки, механічні ушкодження дерев і чагарників, газонів тощо;
знищення, навмисне занепокоєння й вилов диких тварин, руйнування гнізд;
самовільне облаштування спортивних майданчиків, встановлення спортивних снарядів, прокладання і маркування спортивних трас;
проведення змагань зі спортивного орієнтування в період активної вегетації рослин і розмноження тварин.
7.5. Відповідальність за порушення режиму охорони й використання території Закладу встановлюється законодавством України.

8. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
8.1. Заклад провадить міжнародну діяльність відповідно до законодавства України.
8.2. Заклад має право укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами про будьAякі форми співробітництва у сфері кульA

тури, брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів за погодженням з Органом управління.
8.3. Валютні надходження Заклад використовує відповідно до законодавства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ЗАКЛАДУ
9.1. Припинення Закладу відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації за рішенням власA

ника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
9.2. Реорганізація чи ліквідація Закладу здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом. Порядок і строA

ки проведення припинення діяльності Закладу, а також строк заяви претензій кредиторами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про
припинення Закладу, або судом.

До складу комісії з припинення входять представники Органу управління та представники Закладу.
9.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Закладом. Комісія з припинення складає передавальA

ний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Закладу.
9.4. Під час ліквідації Закладу майно та кошти, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів та розрахунків з членаA

ми трудового колективу, використовуються за вказівкою власника.
9.5. Реорганізація чи ліквідація Закладу вважаються завершеними, а Заклад таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державноA

го реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
9.6. Під час реорганізації або ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового заA

конодавства України.

Заступник голови – керівник апарату О. Пузанов

Про капітальний ремонт 
вузлів фунікулера

Розпорядження № 1455 від 22 серпня 2013 року
Відповідно до підпункту 1 пункту”а” частини першої статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою

виконання капітального ремонту вузлів фунікулера, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Припинити рух фунікулера з 15 вересня 2013 року до 15 жовтня
2013 року.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс” протягом зазначеного в
пункті 1 цього розпорядження терміну виконати на фунікулері регламентA
ні роботи з капітальним ремонтом окремих вузлів для забезпечення його
подальшої надійної експлуатації.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 20 вересня 2013 року

Про створення Міжвідомчої комісії 
з вирішення питання зменшення

негативного впливу полігону твердих побутових відходів № 5 
у с. Підгірці Обухівського району Київської області 

на екологічний стан прилеглих територій
Розпорядження № 1403 від 16 серпня 2013 року

Відповідно до підпункту 6 пункту “а” частини першої статті 30, статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра)
їні”, пункту “а” частини першої статті 21 Закону України “Про відходи”, враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 12
червня 2013 року № 19447/7/1)13 до листа Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 травня 2013 року
№ 8562/07/10)13, з метою вирішення питання зменшення негативного впливу полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгір)
ці Обухівського району Київської області на екологічний стан прилеглих територій та в межах функцій органу місцевого самовря)
дування:

№ Назва мережі та
об’єкта, адреса
розташування

Діаметр
труб, 

мм

Довжина,
м

Матеріал
труб 

Кіл)ть
колодязів

Середня
глибина,

м

Рік
побудови

Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1.

2.

Зовнішня водопро�
відна мережа на
вул. Фрунзе (від
вул. Фрунзе до
просп. Москов�
ського)

Зовнішня водопро�
відна мережа на
вул. Скляренка (від
просп. Москов�
ського, 7 до просп.
Московського)

315

160

170,43

204,36

ПЕ100 
SDR 17

ПЕ100 
SDR 17

�

�

�

� 

2013

2013

651528,98

252174,65

651528,98

252174,65

1. Утворити Міжвідомчу комісію з вирішення питання зменшення нега�
тивного впливу полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обу�
хівського району Київської області на екологічний стан прилеглих терито�
рій (далі� Міжвідомча комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Міжвідомчій комісії здійснювати вибір оптимальних рішень серед
альтернативних варіантів вирішення проблеми запобігання негативному
впливу полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівсько�
го району Київської області на екологічний стан прилеглих територій.

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

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

Виконуючий обов’язки голови – А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 № 1403

Склад
Міжвідомчої комісії з вирішення питання зменшення негативного впливу
полігону твердих побутових відходів № 5 у с. Підгірці Обухівського району

Київської області на екологічний стан прилеглих територій

Голубченко Анатолій Костянтинович перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова Міжвідомчої 
комісії

Баженов Володимир Вікторович заступник директора Департаменту житлово�комунальної інфраструктури — начальник 
управління контролю експлуатації житлово�комунальної інфраструктури, заступник голови
Міжвідомчої комісії 

Гірман Юрій Васильович заступник директора Департаменту екологічної безпеки та дозвільної системи — 
начальник відділу поводження з відходами та небезпечними речовинами Мінприроди, 
заступник голови Міжвідомчої комісії

Жилка Марина Вячеславівна начальник відділу санітарної очистки та інженерного захисту території Департаменту 
житлово�комунальної інфраструктури, секретар Міжвідомчої комісії

Аралов Михайло Вікторович голова правління ПрАТ “Київспецтранс”

Безкоровайний Олександр Іванович директор Департаменту екології та природних ресурсів Київської облдержадміністрації

Волков Андрій Миколайович начальник управління з питань екології та природокористування Департаменту розвитку 
реального сектору економіки Мінекономрозвитку

Гринчук Галина Миколаївна головний державний санітарний лікар у Київській області

Заблоцький Юрій Павлович заступник начальника відділу Департаменту державної служби боротьби з економічною 
злочинністю МВС України, підполковник міліції

Криницький Микола Миколайович начальник Державної екологічної інспекції у Київській області – Головний державний 
інспектор з охорони навколишнього природного середовища Київської області

Маміна Ольга Володимирівна перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій

Поліщук Тарас Васильович заступник директора Департаменту — начальник управління техногенної безпеки 
Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України

Полтораченко Людмила Іванівна заступник начальника Управління благоустрою територій та комунального 
обслуговування — начальник відділу поводження з побутовими відходами Мінрегіону

Рюмшин Сергій Миколайович начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського 
благоустрою та збереження природного середовища

Татаров Олег Юрійович заступник начальника ГСУ МВС України, майор міліції

Федько Юрій Анатолійович заступник начальника Департаменту державної служби боротьби з економічною 
злочинністю МВС України, підполковник міліції

Щасний Володимир Валерійович начальник відділу інженерно�технічних засобів, оповіщення, радіаційного, хімічного 
та медикобіологічного захисту Управління організації заходів цивільного захисту 
Головного управління ДСНС України у м. Києві, майор служби цивільного захисту 
(за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва 

зовнішніх водопровідних мереж товариства 
з обмеженою відповідальністю 

“Український фармацевтичний центр”
Розпорядження № 1410 від 16 серпня 2013 року

Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня
2011 року № 844/7080 “Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого
житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, враховуючи звернення товариства з об)
меженою відповідальністю “Український фармацевтичний центр” (лист від 19 квітня 2013 року № 85), з метою надійного утриман)
ня та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної
громади міста Києва і передати у володіння та користування публічно�
му акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київводоканал”
зовнішні водопровідні мережі товариства з обмеженою відповідальніс�
тю “Український фармацевтичний центр” згідно з додатком до цього
розпорядження в межах та на умовах, визначених Угодою про переда�
чу в управління відкритому акціонерному товариству “Акціонерна ком�
панія “Київводоканал” майна, що є комунальною власністю територі�
альної громади м. Києва від 20.11.2003 (зі змінами та доповненнями),
яка укладена між ВАТ “АК “Київводоканал” та виконавчим органом Ки�
ївської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити приймання�передачу зовнішніх водопровідних мереж, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених від�
повідною Угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації�ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

4. 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

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 №1410

ПЕРЕЛІК 
зовнішніх водопровідних мереж, які приймаються до комунальної власності 

територіальної громади міста Києва та передаються у володіння та користування 
ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал"

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про міжвідомчу міську раду 
по туризму та екскурсіях

Розпорядження № 1395 від 16 серпня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про туризм” та з метою підготовки і розробки пропозицій для створення організаційно)еконо)

мічних, фінансових та правових умов функціонування місцевої інфраструктури обслуговування туристів, а також ринкових засад
розвитку туристичної діяльності, розробки та реалізації програм з подальшого розвитку туризму і екскурсій, вдосконалення турис)
тично)екскурсійної роботи:

1. Затвердити склад міжвідомчої міської ради по туризму та екскурсі�
ях, утвореної розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 28 серпня 1997 року № 1320, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 21 лютого 2013 року № 221 “Про міжвідомчу міську раду по туризму
та екскурсіях”.

Виконуючий обов’язки голови А. Голубченко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
16.08.2013 № 1395

Склад
міжвідомчої міської ради по туризму та екскурсіях

КОСТЮК Михайло Дмитрович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова ради

СЛИШИК Тетяна Федорівна начальник Управління туризму виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), заступник голови ради

МАТВЄЄВ Леонід Андрійович начальник відділу організації туристичної діяльності Управління туризму виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар ради

ВИХРИСТЕНКО Борис Іванович президент Туристичної асоціації України (за згодою)

БЕЗУКЛАДНІКОВ Юрій Олександрович заступник директора Київського технікуму готельного господарства (за згодою)

КОСТЮЧЕНКО Вадим Костянтинович заступник директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту — начальник 
управління сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

ВЕДЕНЯПІНА Наталія Василівна радник голови Печерської районної у м. Києві державної адміністрації

ВОЛОДІН В’ячеслав Валерійович директор ПАТ “Готельний комплекс “Братислава” (за згодою)

ГОЛУБАХА Ігор Анатолійович президент ПрАТ “Гамалія”, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів (за згодою)

ДАВИДЕНКО Віктор Іванович перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ДУДКА Леонід Анатолійович директор готелю “Мир” (за згодою)

ЄВДОКИМЕНКО Микола Іванович голова правління — генеральний директор асоціації готельних об’єднань та готелів 
міст України (за згодою)

КАРПЕНКО Василь Васильович директор творчо�виробничого об’єднання телепрограм Київської державної
регіональної телерадіокомпанії (за згодою)

КОТЛЯРОВА Валентина Тимофіївна директор ТОВ "Туристичне бюро "Краєвид” (за згодою)

КТІТАРЕВ Анатолій Анатолійович директор ЗАТ "Асоціація санаторіїв та курортів України” (за згодою)

ЛІНОВИЦЬКА Валентина Тарасівна перший заступник директора Департаменту культури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ЛУКАСЕВИЧ Мирон Васильович заступник голови правління ЗАТ “Укрпрофтур” (за згодою)

МАХНЮК Анатолій Васильович начальник інформаційно�аналітичного управління Державної прикордонної служби 
України (за згодою)

НАУМЕНКО Геннадій Пилипович проректор з наукової роботи та післядипломної освіти Інституту туризму федерації 
профспілок України (за згодою)

НОВГОРОДСЬКИЙ Сергій Олександрович заступник начальника Управління охорони культурної спадщини виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

ОБУХІВСЬКИЙ Орест Олегович перший заступник голови правління ПрАТ “Готель “Дніпро” (за згодою)

ОГАНЕСЯН Армен Вікторович начальник відділу туризму та охорони культурної спадщини — заступник голови
Всеукраїнської громадської організації “Хвиля Нова”

ПОПОВ Олександр Юхимович директор КП "Водно�інформаційний центр”

РЕЗНИЧЕНКО Валентин Сергійович заступник голови правління Ліги екскурсоводів м. Києва (за згодою)

РОМАНЮК Степан Васильович директор ПП “Міжнародне агентство з культурних обмінів і туризму “Україна�Русь”
(за згодою)

РОМЕНСЬКИЙ Сергій Якович перший заступник директора Департаменту міського благоустрою та збереження 
природного середовища — начальник управління контролю за благоустроєм 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

СВІТЛИЧНИЙ Олег Петрович заступник начальника управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики 
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

СОБОЛЄВА Наталя Володимирівна директор ТОВ “Арктур” (за згодою)

СТЕПАНОВА Євгенія Олександрівна директор екскурсійної фірми “Ореn Куіv” (за згодою)

СІДЛЕЦЬКА Ірина Юріївна генеральний директор ТОВ “Прем’єр Інтернешнл” (за згодою)

ТІТОМИР Геннадій Анатолійович директор ПП "Данапріс” (за згодою)

ТІМОШЕНКО Тетяна Олександрівна уповноважений член Громадської ради при виконавчому органі Київради 
(Київської міської державної адміністрації), виконавчий директор ВООР 
“Всеукраїнська федерація роботодавців у сфері туризму” (за згодою)

ФЕДОСОВ Юрій Олегович заступник начальника управління Державтоінспекції ГУ МВС України у м. Києві (за згодою)

ФІНБЕРГ Арсеній Леонідович фізична особа�підприємець, координатор проекту “Цікавий Київ” (за згодою)

ЦАРЕНКО Михайло Олександрович генеральний директор Київського комунального об’ єднання зеленого будівництва 
та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”

ЦЕЛОВАЛЬНИК Сергій Анатолійович Директор Департаменту містобудування та архітектури — головний архітектор міста Києва

ШЕВЧЕНКО Дмитро В’ячеславович директор ТОВ “Дінадіс” (за згодою)

ШПИЛЬОВИЙ Іван Федорович перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 20 вересня 2013 року

Гнів і ласка Сизона
Верховна Рада України прийняла постанову про відзначення 90�річчя
Олександра Сизоненка на державному рівні. Ювілей знаменитого 
киянина — 20 вересня, але урочистості затримуються...

Олександр Сизоненко вже понад півстоліття

мешкає в Києві, хоча сам родом із с. Новоолексан�

дрівка Баштанського району Миколаївської облас�

ті. У 41�му вчорашнього школяра до війська не взя�

ли, а в 44�му погнали на фронт через польовий

військкомат як "чорносорочечника". Разом із

ним — увесь район таких, як він, не навчених і не

обмундированих. Кинули відразу на передову. Не�

далеко, бідолахи, й пройшли. Під Новою Одесою їх

почавили німецькі танки. Загинути тоді Сизону до�

ля не дала. Бо йому судилося написати правду про

взяття Берліна — роман "Валькірії не прилетять".

Коротко, сильно і страшно. Точно й осмислено. І

мене проймає гордість від усвідомлення того, що

дев’яностолітній старий створив роман, у якому

сила енергії боротьби добра зі злом не менша, аніж

у романі "По кому подзвін" Ернеста Хемінгуея. А

сам він, здається, подолав опір цілого світу, як по�

долав океан головний герой того�таки Хемінгуея у

знаменитій повісті "Старий і море". Море самотно�

сті, море соціальної кривди і каламутне море "пере�

будови", в якому принижено людську гідність і

пам’ять, де кримінальні авторитети прагнуть узяти

в рабство весь народ�переможець, Сизон подолав

своїм вагомим словом. Адже його "Валькірії..." — це

справжній вибух правди проти брехні. Талант є та�

лант. "Валькірії..." сміливо можуть претендувати на

Нобелівську премію. Його гнів, коли мова йде про

кривду, і його ласка, коли мова йде про людей доб�

ра, наскрізь проймають роман, звернений до сучас�

ників і прийдешніх поколінь.

Олександр Сизоненко живе в Києві з 1962 року,

відколи Олесь Гончар рекомендував його на поса�

ду завідувача сценарним відділом кіностудії ім. 

О. Довженка. І ось ми сидимо в нього на дачі в

Кончі�Озерній, що притулилася одним боком до

Дніпра, а іншим — до шосе Київ�Обухів. Це — да�

ча Юрія Смолича, яку Сизоненко викупив, отри�

мавши Державну премію імені Т. Шевченка три�

дцять років тому за трилогію "Степ".

— Як ви скакаєте оце з костуром туди�сюди? —

запитую.

— Хіба хочеш, — жартує старий,— мушу. Та вже

звик. Ось лише до самоти звикнути неможливо.

Як полишила мене Галя, то невимовна туга лягла

на серце. Аякже, ми — з одного села. Рідний край,

рідна земля... А тепер майже за Маркесом — ко�

ротаю свої сто років самотності...

— Не страшно, в урочищі можуть бродити вов�

ки?

— Вовк першим не нападає на людину... Та про

всяк випадок зі мною завжди поруч бойова по�

друга — рушниця із серйозними набоями.

Не терпить Сизон (так його величав компози�

тор найвищого рангу Олександр Білаш, один із

найближчих друзів) брехні й лицемірства. Це в

нього — ще з "шістдесятництва", від спілкування

з Ліною Костенко і Михайлом Стельмахом, коли

доводилося пробивати столичних бонзів на посту

керівника сценарного відділу кіностудії імені О.

Довженка. Він зійшовся з близькими по духу ко�

легами — Миколою Зарудним, Василем Земля�

ком, Василем Цвіркуновим. Разом билися за вті�

лення сценарію Ліни Костенко "Звірте свої го�

динники", за "Камінний хрест", "Криницю для

спраглих", "Тіні забутих предків", нарешті — за

"Сон", які принесли світову славу нашому кіно.

Він дуже гнівно висловлюється, коли мова захо�

дить про неправду чи�то в стосунках конкретних

осіб, чи в геополітичному плані, і сповнений щи�

рих добрих слів до справедливих людей, які не

продалися Мамоні — богині наживи.

З гордістю Сизон показує грубий том — "Совет�

ский солдат". Трилогія, відома в Україні як "Степ"

обсягом понад півтори тисячі сторінок, у 2005 році

побачила світ у Москві. На цьому ґанку Сизон зу�

стрічав Олеся Гончара і Павла Загребельного, Мико�

лу Вінграновського і Василя Земляка, Михайла Га�

ничева (голова СП Росії. — Авт.) і Дмитра Кременя.

Вмикаю диктофон. Олександр Олександрович

говорить про події семидесятирічної давності чіт�

ко і в деталях. У нього — пам’ять вундеркінда. На�

вчився читати з чотирьох рочків по журналу "Ни�

ва", який передплачував рідний дід Микита, учас�

ник боїв за Порт�Артур у 1905�му, кавалер трьох

Георгіївських хрестів. І досі Сизон може годинами

декламувати Шевченка, Сосюру, Малишка, Лер�

монтова, Твардовського, Ісаєва, Межирова... А на

фронті за це його полюбив увесь 101�й гвардій�

ський полк 8�ї армії Чуйкова. У боях же відзна�

чався хоробрістю й рішучістю.

Полк налічував понад тисячу солдатів і офіце�

рів. І коли нині я відкриваю роман Сизона "Валь�

кірії не прилетять", здавалось би, просте речення

"На Фрідріхштрасе ми поклали весь наш полк" б’є

наповал. Уціліло лише кілька чоловік.

— Мене убило 28 квітня, — каже як про звичне

явище фронтовик. — При штурмі штабу ВМС у

Берліні. І десять діб я був непритомний. Проки�

нувся в Москві у госпіталі під скальпелем профе�

сора Вирубова, якого консультував легендарний

генерал і головний військовий лікар Бурденко...

Два роки мені складали ногу, і це було більше пек�

ло, аніж ближні бої на Зеєловських висотах...

"ЛОМБАРД"

Країна: У раїна
Режисер: Любомир Левиць ий
У ролях: Денис Ні іфоров, Павло Піс н, Васіліса Фролова,
Дені Дадаєв, Валерій Ле ін
Бюджет: 3 млн доларів США
Тривалість: 90 хв.

Головні ерої нової раїнсь ої римінальної
омедії — абсолютно різні за хара тером бра-
ти. Яша — шахрай-тихоня, я ий виріш є всі
питання за допомо ою інтеле т , а Мар —
різ ий і імп льсивний прихильни силово о
підход . У спадо від бать а вони отрим ють
част відомо о в місті ломбард , одна їх
дядь о Фелі с не отовий ділитися з братами.
Мар і Яша виріш ють забрати спадщин
б дь-я им чином, проте шляхи їх різняться.
Один влаштов ється на робот до дядь а, а
інший раб є ін асаторів...

В інотеатрах "Жовтень", "Ме апле с", "М льти-
пле с в ТРК Комод", мережах інотеатрів "Баттерф-
ляй", "Одеса іно" і "Лінія іно"

"ДЖОБС: ІМПЕРІЯ СПОКУСИ"

Країна: США
Ст дія: OpenRoadFilms
Режисер: Джош а Май л Штерн
У ролях: Ештон К тчер, Дермот Малр ні, Джонатан Кімбол
Сіммонс, Рон Елдард
Бюджет: 12 млн доларів США
Тривалість: 122 хв.
Ві ові обмеження: 12 ро ів

Нова історія про засновни а Apple Стіва
Джобса розповість про йо о життя в період з
почат 1970-х до 2000 ро . Університетсь і
ро и, подорож до Індії за д ховним просвіт-
ництвом і е сперименти з психоа тивними ре-
човинами, робота в і ровій омпанії Аторі і
створення омпанії Apple. Природжене вміння
Джобса ер вати і вести пере овори допомо -
ло йом створити почат ов оманд хороших

фахівців, а наполе ливість — пройти різь сі
не аразди. Дея і сцени знімалися в місцях, де
жив і працював Джобс, адрі по аж ть йо о
рідний б дино і араж. Картина стала за рит-
тям фестивалю SundanceFilmFestival 2013.
В інотеатрах "У раїна", "Київ", "Кінопалац", "Ме-
апле с", "М льтипле с в ТРК Комод", мережах і-
нотеатрів "Баттерфляй", "Одеса іно" і "Лінія іно"

"ПРОЩАЙ, ПАРИЖ"

Країна: Франція, Німеччина
Ст дія: WusteFilm
Режисер: Францис а Б х
У ролях: Джессі а Шварц, Сандрін Боннер, Ганс Вернер Ме-
йєр, Жерар Жюньо
Тривалість: 100 хв.
Ві ові обмеження: 16 ро ів

Бан ір Френ і продюсер Патрісіа занадто
часто з стрічаються в паризь ом аеропорт ,
місці, де перетинаються долі. Йо о ар'єра під
за розою, адже бан івсь і махінації тор н ли-
ся йо о особисто. Вона нама ається змирити-
ся з тра едією — оханець знаходиться в омі
після важ ої аварії і навряд чи повернеться до
нормально о життя. Тим часом, ожно о з
них свої "дивні розради". Для Патрісії — це
др жина оханця, з я ою вони поділяють
спільн бід , а для Френ а, я не дивно,
знайомий м'ясни . По аз ючи життєві тр дно-
щі ероїв, творці фільм демонстр ють і аспе -
ти життя Франції та Німеччині.
В інотеатрах "Київ", "Жовтень", мережі інотеатрів
"Баттерфляй" та "Лінія іно"

КІНОПРЕМ’ЄРИ ТИЖНЯ Вед ча р бри и Марія БЄЛЯЄВА,
kreschatic_culture@ukr.net

"Кінопалац", в л. Інстит тсь а, 1, тел.: (044)490-70-60,
www.kinopalace.net
IMAX, Мос овсь ий просп., 34-в, тел.: 0-800-300-600, www. planeta-
kino. com. ua
"Київ", в л. В. Василь івсь а, 19, тел.: (044)234-73-81,
234-33-80, www.kievkino.com.ua
"У раїна", в л. Городець о о, 5, тел.: (044)279-67-50, 279-82-32,
www.kino-ukraina.com.ua
"Жовтень", в л. Костянтинівсь а, 26, тел.: (044) 417-27-02,
www.zhovten-kino.kiev.ua
"Ме апле с" просп. Мос овсь ий,34-в, тел.: (044)498-48-32,
498-48-33
"М льтипле с в ТРК Комод", в л. Л начарсь о о, 4, тел.:
(044)593-35-80

Мережа інотеатрів "Баттерфляй", www.kino-butterfly.com.ua:
"Більшови ", в л. Гетьмана, 6, тел.: (044) 200-90-10
"Ультрамарин", в л. Уриць о о, 1-а, тел.: (044) 206-03-62,
206-03-70
"DeLuxe", в л. Горь о о, 50, тел.: (044)206-13-22, 206-13-24
Мережа інотеатрів "Лінія іно", www.liniakino.com:
ТЦ "Аладдін", в л. Гриш а, 5, тел.: (044)521-30-01
ТЦ "Ма еллан", в л. А адемі а Гл ш ова, 13-б, тел.:
(044)521-30-01
ТЦ "Метрополіс", в л. Малиновсь о о, 12, тел.: (044)521-30-01
Мережа інотеатрів "Одеса іно", www. kinoodessa. com:
ТЦ "У раїна", просп. Перемо и, 3, тел: (044) 496-15-11,
496-15-51
ТЦ "Квадрат", б л. Перова, 36, тел: (044) 538-17-70, 538-17-71

КІНОТЕАТРИ

Олександр МИХАЙЛЮТА,
спеціально для "Хрещатика"

Вели ий раїнсь ий письменни с часності Оле сандр Сизонен о має при-
роджен феноменальн пам’ять, том неваж о йом далася німець а мова.
На передовій же це часто мало вирішальне значення. Том омандира об-
сл и 82-мм міномета при леділи офіцери штаб батальйон і "прилашт -
вали" шт рмовий за ін. Коли воро на відстані ста і ближче метрів, д же
важливо йо о ч ти, аби випередити. Та любленець фронтови ів (в оборо-
ні йо о "витя вали" на імпровізовані міні-вистави, в я их Оле сандр з ве-
ли им артистизмом читав омедійні оповідання Чехова, від чо о ре отав
весь особовий с лад, а одном пол овни навіть звело щелеп ) достоїв-
ся права р дьми про ладати шлях піхоті під час запе ло о шт рм німець-
ої столиці. Причом йо о бри ада б вально пробивала ломами і молота-
ми стіни середньовічних спор д, щоб прос н ти переможні війсь а либ
ітлерівсь их ріплень. Пролам вали отвір, п с али т ди стр мінь во неме-
тів і йшли далі. На в лицях за алі вир вав свинцевий смерч. Там с осило
стіль и наших воя ів, що бездарним енералам соромно б ло про це з ад -
вати навіть через десятиліття.

В А К Х А С М Е Р Ч

Д О Р О Ш Е Н К О Ю

Б Ю В Е Т Р Р А К Ш А

П Л А Щ А Н И Ц Я Ю Т

Ь А М О Н Б О Р Д О

Т А Т А М І І Д Е А Л

М Е Р И Н Я Г Н Я Г

Р А К О Г Р А Н

Відповіді на сканворд 

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

ІНФОРМАЦІЯ
Департамент ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення
он рс № 105-ПР з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть
зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать

територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Солом'янсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є он рс на заміщення ва антних посад:
- начальни відділ з питань майна ом нальної власності;

- заст пни начальни а відділ з питань майна ом нальної власності;

- оловний спеціаліст відділ з питань майна ом нальної власності;

- заст пни начальни а відділ тор івлі та споживчо о рин ;

- оловний спеціаліст відділ роботи із зверненнями ромадян на період
переб вання основно о працівни а відп стці для до ляд за дитиною.

- оловний спеціаліст архівно о відділ ;

- оловний спеціаліст відділ з питань вн трішньої політи и та зв'яз ів з
ромадсь істю;

- провідний спеціаліст відділ онтролю на період переб вання основно о
працівни а відп стці для до ляд за дитиною;

- оловний спеціаліст се тор інформаційно о забезпечення, діловодства та
онтролю відділ (Центр ) надання адміністративних посл .

- провідний спеціаліст се тор інформаційно о забезпечення, діловодства та
онтролю відділ (Центр ) надання адміністративних посл (2 посади);

- спеціаліст 1 ате орії се тор інформаційно о забезпечення, діловодства та
онтролю відділ (Центр ) надання адміністративних посл ;

- адміністратор се тор надання адміністративних посл відділ (Центр ) надання
адміністративних посл (3 посади);

До часті в он рсі доп с аються ромадяни У раїни, особи, я і мають вищ
освіт відповідно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра або
спеціаліста, дос онало володіють державною мовою, основами діловодства.
Перелі до ментів, що подаються на роз ляд он рсної омісії , та основні вимо и
до андидатів розміщені на офіційном сайті Солом'янсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації.

Додат ова інформація надається відділом з питань адрової роботи та державної
сл жби за тел. 207-09-29.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання
о олошення он рс за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41, . 209.

Святошинсь а районна в місті Києві
державна адміністрація

о олош є про намір передати в оренд об'є т,
щодо я о о надійшла заява:

- нежитлове приміщення, розташоване за адресою: в л. Уборевича, 15, площею
10,7 в.м, для здійснення поб тово о обсл ов вання населення (п н т фото-
посл та ремонт омп'ютерної техні и).

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире ція з тримання та
обсл ов вання житлово о фонд в Святошинсь ом районі м. Києва"
(в л.Симирен а, 17, м. Київ, тел. 402-69-82).

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Телефони для довідо : 450-07-16, 450-07-15.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідачів: П ри а Сер ія
Анатолійовича, останнє місце реєстрації я о о: м. Київ, в л. Вереснева, 18/20,
в. 43 в с дове засідання, я е відб деться 29.10.2013 ро о 12.15 за адресою:
м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, аб. 204, для часті с довом роз ляді цивільної справи
за позовом ПАТ "Дельта Бан " до П ри а Сер ія Анатолійовича про стя нення
забор ованості за редитним до овором.

При собі мати паспорт.
З оп блі ванням о олошення про ви ли відповідач вважається повідомлений

про день, час та місце роз ляд справи і в разі неяв и йо о до с д справа може
б ти роз лян та за йо о відс тності.

Відповідач випад неяв и в с дове засідання зобов'язаний повідомити с д
про поважність причини неяв и.

С ддя Колесни О.М.

Чеховсь а Єв енія Сер іївна, Чеховсь ий Сер ій Іванович, зареєстровані за адресою: м. Київ,
пр-т Ми оли Бажана, б. 7, в. 79, ви ли аються в я ості відповідачів Дарниць им районним
с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 27 вересня 2013 ро о 14.00 по цивільній
справі за позовом ПрАТ "Лізин інформаційних техноло ій" до Чеховсь ої Єв енії Сер іївни,
Чеховсь о о Сер ія Івановича про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л.К. в приміщенні Дарниць о о
районно о с д м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідачів в с дове засідання справа б де роз лян та їх відс тності з
рах ванням наявних справі до азів.

Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- спеціаліста І ате орії відділ з питань вн трішньої політи и та зв'яз ів з ромадсь істю з 01 жовтня 2013 ро ;

- оловно о спеціаліста відділ онтролю за бла о строєм;

- державно о адміністратора се тор видачі до ментів дозвільно о хара тер відділ (центр ) надання
адміністративних посл на період відп ст и по до ляд за дитиною до трьох ро ів основно о працівни а.

Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.

Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання за адресою: в л. С ворова, 15,
ім. 204, тел. 280-74-97.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати , цін на енер орес рси, матеріали тощо,
ТОВ "Обсл ов юча онтора" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин за
адресою:в л.О.Тр тен а,3 та приб дин ової території, розраховані з ідно з поряд ом,затвердженим
Постановою КМУ 01.06.2011 р. №869, надані до КМДА на встановлення. Стр т ра, періодичність та
стро и надання посл відповідають вимо ам ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради від
09.03.2011 р. № 307 та розміщені на інформаційних стендах в під'їздах б дин .

За важення та пропозиції приймаються за адресою: в л. Василь івсь а, 37, ТОВ "Обсл ов юча
онтора" до 04.10.13 р.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна,
10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 15.10.2013 ро о 10.30 відповідач Афанасьєв Ганн
Володимирівн по справі за позовом ПАТ "ОТП Бан " до Глад ої Г.Г., Афанасьєвої Г.В. про
звернення стя нення на предмет іпоте и.

Відповідач а ви ли ається с дове засідання, разі її неяв и справа роз лядатиметься її
відс тність.

С ддя Савиць ий О.А.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Ка ало Ірин Оле івн , в я ості відповідача,
справі № 757/13335/13-ц товариства з додат овою відповідальністю страховою омпанією "Альфа-
Гарант" до Ка ало Ірини Оле івни про відш од вання ш оди, я е призначено на 3 жовтня 2013 ро
об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Ка ало Ірини Оле івни, остання відома адреса:
м. Київ, в л. Менделєєва, б д. 9, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о
відс тність.

Управління охорони здоров'я Печерсь ої райдержадміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- спеціаліст І ате орії відділ ор анізаційно-медичної роботи;
Вимо и: вища освіта, досвід роботи.
Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання за адресою:

м. Київ, в л. Підвисоць о о, 4-А, аб. № 301, т. (044) 528-70-85.

КП "Київсь ий місь ий центр земельно о адастр та приватизації землі"
Повідомляє, що 27 вересня 2013 ро з 9.00 до 10.00 за адресою: в л. 137-ма Садова, діл. 78-а в

Дарниць ом районі м. Києва, б д ть проводитися роботи із за ріплення межовими зна ами
поворотних точо меж земельної ділян и в нат рі. Просимо власни ів ( орист вачів) с міжних діляно
б ти прис тніми при ви онанні даних робіт.

Списо власни ів ( орист вачів) додається: Комлєв Ми ола Ми олайович, Косих Геор ій
Єв енович, Швець Юрій Андрійович.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 2, серія А, № 377381 на

ім’я Ємець Ми ола Ми олайович вважати недійсним.

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності
— переможець он рс

1.
Нежилі приміщення площею 47,40 в.м —
м.Київ, в л. Почайнинсь а, 57-59, літ."А"

ФОП Д мі Н.І.

2.
Нежилі приміщення площею 49,40 в.м —
м.Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 106/2, літ."А"

ТОВ "БЮРО ОЦІНОК"

3.
Нежилі приміщення площею 35,80 в.м —
м.Київ, в л. Артема, 79

ТОВ "У раїнсь а оціночна ом-
панія"

4.
Нежилі приміщення площею 29,50 в.м —
м.Київ, пров л. К т зова, 3, літ."А"

ТОВ "Консалтин ове підпри-
ємство "Оріяна"

5.

Нежилі б дівлі за адресою: м.Київ, в л. Кр ло ніверси-
тетсь а, 10 (літ."А" площею 897,10 в.м, літ."Б" площею
101,10 в.м, літ."В" площею 9,90 в.м, літ."Г" площею
9,10 в.м, літ."Д" площею 29,50 в.м)

ТОВ "ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛ-
ТИНГОВИЙ СОЮЗ"

6.
Нежилі приміщення площею 77,30 в.м —
м.Київ, пров л. Вино радний, 1/11, літ."А"

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

7.
Нежилі приміщення площею 61,90 в.м —
м.Київ, в л. Костянтинівсь а, 32, літ."А"

ТОВ "Самсон"

8.
Нежила б дівля площею 162,20 в.м —
м.Київ, в л. Сирець а, 25, літ."Є"

Універсальна товарна біржа
"Національні рес рси"

9.
Нежила б дівля площею 21,40 в.м —
м.Київ, в л. Лайоша Гавро, 9- , літ."А"

ТОВ "ОлВі а"

10.
Нежилі приміщення площею 157,00 в.м —
м.Київ, в л. Вели а Житомирсь а, 15, літ."А"

ТОВ "Аналітично- онсал-тин о-
вий центр "Епрайзер"

11.
Нежилий б дино площею 1116,30 в.м —
м.Київ, в л. Ра етна, 8, літ."А"

ФОП Коломієць Л.В.

12.
Нежилий б дино площею 766,10 в.м —
м.Київ, пров л. Р днєва, 11, літ."А"

ТОВ "Євролізин "

13.

Нежилі б дівлі за адресою: м.Київ, в л. Прирічна, 2
(літ."А" площею 89,60 в.м, літ."Б" площею 28,10 в.м,
літ."В" площею 25,50 в.м, літ."Г" площею 30,10 в.м,
літ."Д" площею 274,90 в.м)

ТОВ "Самсон"

14.
Нежилі приміщення площею 38,60 в.м —
м.Київ, в л. Костянтинівсь а, 20/14, літ."А"

ПП "Гарант-Е сперт"

15.
Нежилі приміщення площею 20,00 в.м —
м.Київ, просп. Героїв Сталін рада, 27, літ."А"

ТОВ "У раїнсь а оціночна ом-
панія"

16.
Нежиле приміщення площею 26,70 в.м —
м.Київ, в л. А адемі а Щ сєва, 34/1, літ."А"

ФОП Льодін Ю.П.

17.
Нежилі приміщення площею 89,4 в.м —
м.Київ, в л. Єревансь а, 19, літ."А"

ТОВ "Євролізин "

18.
Нежилі приміщення площею 177,2 в.м —
м.Київ, в л. Мартиросяна, 19, літ. "А"

ФОП Льодін Ю.П.

19.

Па ет а цій розмірі 9,53 % стат тно о апітал П бліч-
но о а ціонерно о товариства "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"
(16400000 шт. простих іменних а цій), що належить тери-
торіальній ромаді м. Києва

ТОВ "Консалтин ова омпанія
"Острів"

20.
Нежилі приміщення площею 592,10 в.м — м.Київ, в л.
Серафимовича, 3-А, літ. "А"

ТОВ "АВАНТАЖ-КОНСАЛТ"

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Пляжний футбол. Національна команда 
стартувала на Чемпіонаті світу
Національна збірна оманда У раїни з пляжно о ф тбол розпочала

свої вист пи фіналі Чемпіонат світ ФІФА 2013 ро , я ий триває з
18 по 28 вересня на острові Таїті. У дебютном матчі чемпіонат віт-
чизняна оманда пост пилася збірній Сене ал з рах н ом 4:5.
У першом таймі підопічні Сер ія К черен а мали і ров перева

над с перни ом, реаліз вавши два ольових моменти — на 2-й хвили-
ні несподівано відзначився ол іпер Сидорен о, а за хвилин Зборов-
сь ий зробив рах но з стрічі ще більш омфортним для “синьо-жов-
тих”. Але в др ом таймі сене альсь а збірна з міла віді ратися, а
третьом — вийти вперед. Попри вл чні дари Пачева та Зборовсь о-
о ожном з таймів, раж спіймав бомбардир збірної Сене ал Ба-
ба ар Фалл, я ий відправив ворота нашої оманди чотири м’ячі. 20
вересня збірна У раїни зі рає др ий матч на світовій першості, а с -
перни ом нашої оманди б де збірна Бразилії

Спортивне життя. Олімпійський урок 
для київських шкіл
У столичній ш олі № 87, що Голосіївсь ом районі, відб вся олім-

пійсь ий ро за часті бронзової призер и Олімпійсь их і ор з ле ої
атлети и в Сіднеї Олени Говорової, часниці чотирьох Олімпійсь их
і ор з санно о спорт , прапороносця збірної оманди У раїни на зимо-
вих Олімпійсь их і рах Ван вері Лілії Л дан, представни а НОК
У раїни Ві торії Веселової та відповідально о се ретаря Київсь о о
місь о о відділення НОК У раїни Ростислава Драп ш а. По азові ви-
ст пи спортивних се цій та весела естафета — саме та пройшов
олімпійсь ий ро . Кожен, хто дол чився до спортивно о свята, отри-
мав с веніри та подар н и від Національно о олімпійсь о о омітет
У раїни та Київсь о о місь о о відділення НОК У раїни. По завершен-
ні заход олімпійці провели для часни ів олімпійсь о о ро фото- та
авто рафсесії

Температура +11°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура +17°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +11°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 86 %

Прогноз погоди на 20 вересня 2013 року

ОВНИ, емоційне напр ження д же сильне, вас м чать образи,
ниють давні моральні рани, прово ючи онфлі ти з оточенням —
то від л аво о. Знайдіть в собі сили все по ане ви реслити з
пам’яті, всіх пробачити і омфортно облашт вати особисте життя.
ТЕЛЬЦІ, я що хочете триматися на ар’єрном олімпі та роз-

ба атіти, пра ніть до творчої ори інальності, а тивіз йте естетич-
ний сма . Цьо о ро реалізація ваших со ровенних бажань — під
бла ословенною опі ою Творця.
БЛИЗНЮКИ, нестримна пристрасть бажань, що затьмарює

здоровий л зд, з бна. Усмиріть власниць і інстин ти, відправте в
но а т ненаситне емоційне “хоч ”, все, що вам хочеться, т рбо-
тлива доля пошле, але не задарма — треба заробити.
РАКИ, тема плідної ділової співпраці та облашт вання сімейно-

о б ття найа т альніша. Я знайти шлях до омпроміс й не піді-
рватися на мінном полі власних ініціатив?.. Демо ратично постав-
те на чільне місце вимо и холодно ровних омпаньйонів (шлюбних
с п тни ів).
ЛЕВИ, бойовий енер озапал з вас б’є фонтаном, одна діяти на

власний розс д не доведеться. Події тижня запро рамовано ар-
мічно, беріть часть бла одійних а ціях, жертовність — “валюта”
для оплати прип щених раніше помило .
ДІВИ, міняйте обстанов , там поталанить підібрати люч до

сердець малознайомих людей завдя и іпнотичном вплив та за-
в’язати міцні ви ідні стос н и, я і подар ють щасливі шанси. До
ч жих порад присл хайтеся, але власні д м и та по ляди мають
стати домін ючим.
ТЕРЕЗИ, спіх, поп лярність вас с проводж ють в романтичній

сфері та царинах освіти, одна професійній діяльності в л анічна
обстанов а. Але заробляти власні роші треба б дь-що, аби не ви-
ни али чвари з привод то о, чий внесо спільний матеріальний
азан більший.
СКОРПІОНИ, відлюдництво нині — най ращий лі ар і д ховний

наставни . Підбивайте підс м и мин ло о ро , славте і дя йте
Всевишньом за все, що маєте, ні о о не с діть — та не с димі б -
дете.
СТРІЛЬЦІ, підст пних воро ів не про линайте, а бла ословляй-

те, тоді й їхні аверзи під ть на ористь. Вам визначено віч-на-віч
сти н тися з небезпечними сит аціями, я их дов о ни али, і з
честю з них вийти та роз ошелити ділових омпаньйонів.
КОЗЕРОГИ, шт рм ар’єрно о олімп вінчається лаврами пе-

ремо и, я фахівець ви — сама дос оналість, втім, прибор айте
ди таторсь о о джина, претензіями та вимо ами тіль и розі рієте
бойовий ент зіазм он рентів.
ВОДОЛІЇ, роботодавці на вас молитим ться, адже та о о ні-

ально о фахівця широ о о профілю знайти д же важ о! Піддайте
емоційної пари в топ сл жбових дося нень і ви он йте робот з
д шевним трепетом!
РИБИ, любов оточення — це дар Творця, орист йтеся м дро

цією небесною манною (до липня 2014 р.) та створюйте дов ола
атмосфер свята. Життя пре расне, б дьте щедрими й вели о-
д шними з оханими

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  ( 2 2 – 2 8  В Е Р Е С Н Я )

ранок день вечір

Стати рекордсменом легко
В Києві відбудеться один з наймасовіших спортивних заходів 
"День Ч — День Чемпіона"

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

На НСК “Олімпійсь ий”
відб лась прес- онферен-
ція з на оди проведення
міжнародно о прое т —
наймасовішої заряд и в іс-
торії людства — “День Ч —
День Чемпіона”. Ініціато-
ром та засновни ом а ції
став засл жений майстер
спорт з плавання, срібний
призер Олімпійсь их і ор,
чемпіон світ та Європи,
чотири ратний володар
К б а світ Денис Силан-
тьєв.

Місцем для генеральної репети�

ції “День Ч — День Чемпіона” ста�

ла головна спортивна арена Укра�

їни — в чаші НСК “Олімпійський”.

Першими, хто згадував знайомі з

дитинства вправи, стали вітчизняні

зірки естради. Склад представни�

ків шоу�бізнесу дійсно вражав —

співачки Ірина Білик та Євгенія

Власова, шоу�мен Дядя Жора, те�

леведуча Соломія Вітвіцька — всі

вони на кілька годин полишили

свої буденні справи й долучилися

до світу спорту та здорового спосо�

бу життя. Сама ж презентація

пройшла у дуже веселій та невиму�

шеній атмосфері.

Варто зазначити, що вперше

“День Ч — День Чемпіона” відбув�

ся торік в Києві на Оболонській

набережній. Організатори заходу

були приємно здивовані. І це зро�

зуміло, адже дебют ініціативи був

більш ніж вдалим. Тоді на захід зі�

бралось понад 15000 осіб віком від

1 до 80 років, і таким чином був

встановлений світовий рекорд з

наймасовішої зарядки з офіційною

реєстрацією його в українських та

міжнародних книгах рекордів. Ці�

кавий факт, що до цього часу учас�

ники заходу отримують Сертифі�

кати рекордсменів. Знаковим є те,

що ідея “День Ч”, започаткована у

Києві, дала потужний поштовх для

наймасовіших спортивних заходів

і в інших країнах. Зокрема нещо�

давно у російському місті Чебокса�

ри також провели масову зарядку,

на яку зібралося близько 17000

осіб, де спробували перевершити

рекорд киян.

Ідейний натхненник акції “День

Чемпіона” Денис Силантьєв розпо�

вів про цьогорічний етап проведен�

ня ініціативи: “День Ч” відбудеться

6 жовтня на Оболонській набереж�

ній. Орієнтовний початок — 10.00.

За минулий рік у нас з’явилися

конкуренти, але мені це дуже при�

ємно. Це означає, що наша робота

не пройшла даремно і до здорового

способу життя щоденно долучаєть�

ся неймовірна кількість людей. Ме�

та ж майбутнього заходу — повер�

нути до України світовий рекорд з

наймасовішої ранкової зарядки.

Для встановлення світового рекор�

ду в акції мають взяти участь 20 тис.

осіб. Впевнений, що киянам до

снаги зібрати й більшу аудиторію.

Втім, для нас найголовніше, щоб

учасники відчули, як це чудово бу�

ти здоровим і завжди перебувати у

гарному тонусі”.

Також для всіх, хто підтримує

“День Ч”, але не зможе приєдна�

тися до зарядки в Киеві на Обо�

лонській набережній, є унікальна

можливість підключитися до он�

лайн�трансляції та вболівати за

чемпіонів у будь�якій точці плане�

ти. Трансляція відбуватиметься на

базі крос�медійної платформи

SINCE, де кожен з веб�учасників

зможе спостерігати за подіями

“Дня Ч”, а найактивніші отрима�

ють призи та матимуть змогу по�

спілкуватися з рекордсменами в

режимі реального часу
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Цей день в історії 20 вересня

1258 — освячено афедраль-
ний собор Солсбері, один із
найстаріших та най арніших в
Ан лії, він б д вався 38 ро ів
1519 — почато нав олосвіт-

ньої е спедиції порт альсь о о
мореплавця Фернана Ма еллана
1648 — Бо дан Хмельниць ий

розбив польсь армію в битві
під Пилявцями
1792 — Франції дозволені

розл чення
1802 — Росії замість оле ій

засновані перші міністерства. На
почат овом етапі їх б ло вісім:
війсь ове, морсь е, за ордонних
справ, вн трішніх справ, юстиції,
фінансів, омерції і народної ос-
віти
1862 — засновано перш он-

серваторію в Петерб рзі
1926 — лава амери ансь ої

мафії Аль Капоне дивом ни н в
смерті під час розстріл йо о
офіс в Цицеро (штат Іллінойс)
1929 — народився Іван Світ-

личний, раїнсь ий літерат ро-
знавець, рити , пере ладач, по-
ет. Правозахисни -шістдесятни
1934 — народилася Софі Ло-

рен (Ши олоне), італійсь а іно-
а триса. Відома за фільмами
"Чочара", "Шлюб по-італійсь и",
"Соняхи", "Чорна орхідея"
1946 — від риття першо о

Каннсь о о інофестивалю
1954 — с омпільована й зап -

щена перша про рама для ЕОМ,
написана мовою "фортран"
1970 — радянсь а автоматич-

на станція "Л на-16" провела
перше б ріння ґр нт на Місяці
1973 — затверджено Стат т

Всесоюзно о а ентства з автор-
сь их прав (ВААП) – єдиної ор а-
нізації із захист авторсь их прав
1975 — на ерченсь ом с д-

ноб дівном заводі "Зато а" сп -
щено на вод тан ер "К бань" –
найбільше нафтоналивне с дно
раїні
1992 — на референд мі біль-

шість ромадян Франції вислови-
лася за вст п раїни до Європей-
сь о о Союз
2008 — від риття в У раїні

першо о IMAX- інотеатр
Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х
бо рослиннос-
ті, виноробства
і веселощів

(міф.)

єврейсь ий
письменни ,
"До потопа"

вихор вели ої
р йнівної сили

етьман
У раїни

(1665—1676) Р
вимерлі
без ілеві

бі аючі птахи

ораловий
острів з
ла ною

Е
б дівля над

джерелом води

пісня на честь
Аполлона

пташ а, інша
назва —

сизоворон а

Щ
полотнище з
зображенням
тіла Христа

ардероб

зібрана см ж а
т анини —
оздоблення

подр жня
зрада

прито а Ан ари
(Сибір)

дов охвостий
пап а А

вище є ип. бо-
жество

сорт червоно о
вина

илим для
дзюдо Т взірець

дос оналості

И жеребець
атолиць ий

парафіяльний
священни

орот а шабля
(сер.-віч.)

один. ва и
оштовно о а-

міння

зодіа альне
с зір’я К

ватажо
озаць о о
війсь а

маля вівці

бо иня помсти,
ф рія (міф.)

япон. ра

рос.
омпозитор,

"Поема во ню",
"Поема
е стаза"

Мин ло о ро "День Ч" зібрав 15 тис. иян. Цьо оріч ініціатива план є зал чити близь о 20 тис. часни ів
Ф

от
о 

w
w

w
.s

yl
a.

ch


