
Доступні субсидії
Для їх призначення при кожній РДА міста працюють комісії 
та гарячі телефонні лінії

Нова оселя для малечі
1 жовтня після реконструкції запрацює дитячий садочок № 373 
у Солом’янському районі
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Київ вже де іль а ро ів пере-
живає справжній б м наро-
дж ваності. Аби всі малень і
ияни мали змо навчатися в
омфортних та я існих дитя-
чих садоч ах, місь а влада
де іль а ро ів том розпочала
робот з повернення освітян-
сь их станов до ом нальної
власності. За три ро и в сто-
лиці додат ово б ло створено
понад десять тисяч місць
ДНЗ. Вчора приємний подар -
но отримали і меш анці Со-
лом’янсь о о район — після
ре онстр ції т т від рили
др ий орп с дитсад а
№ 373.

Директор дошкільного закладу, що

знаходиться за адресою вул. Мартирося�

на, 22А, 24, Марія Полякова розповідає,

що 1 жовтня обидва корпуси дитсадка

святкуватимуть п’ятдесятирічний юві�

лей. У 1993 році один з корпусів було зда�

но в оренду. "П’ять років тому тимчасові

господарі пішли з приміщення, зали�

шивши садочок в жахливому стані. Коли

ми сюди зайшли, то були просто шокова�

ні — підлога повністю згнила, стіни були

обшарпані",— ділиться з "Хрещатиком"

пані Полякова.

Півроку тому цей корпус садочка за�

крили на реконструкцію, а з 1 червня не

працював увесь навчальний заклад. Дня�

ми ремонтні роботи нарешті були завер�

шені, тож і вихователі, й батьки з дітьми

змогли пройтися коридорами та кімната�

ми оновленої освітянської установи. За

цей час тут облаштували фасад, повністю

замінили підлогу та провели ремонтні

роботи всередині. Окрім того, цілком за�

мінено електро� та інженерні мережі,

сантехніку. Встановлено енергозбережу�

вальні вікна, нове ігрове обладнання та

майданчики. А територію прикрасили

дивовижними фігурами казкових персо�

нажів. Отримав заклад і сучасний хар�

чоблок. Всі роботи обійшлися міській

скарбниці в 2,5 млн грн.

Новенький садочок припав до душі не

лише вихователям, а й малечі. Чотири�

річна Еля вже не дочекається, коли змо�

же погратися з дітками в своїй новій гру�

пі. Мама дівчинки Ірина розповідає —

раніше Еля відвідувала корпус, що знахо�

диться по сусідству, і хоча він ще теж в

досить добротному стані, але відремон�

тований задовольняє всі найприскіпли�

віші вимоги.

Цікаво, що відновлення приміщень

дозволить вирішити проблему отриман�

ня найменшими мешканцями району

дошкільної освіти. Також, враховуючи

побажання батьків та потреби сьогоден�

ня, тут планують організувати додаткові

освітні послуги — вивчення англійської

мови, логіки, хореографії.

Вже 1 жовтня садочок гостинно від�

чинить двері для понад 170 малюків. Це

майже вдвічі більше, ніж заклад приймав

раніше. В оновленому корпусі займати�

меться чотири новосформовані групи.

За словами голови Солом’янської РДА

Максима Луцького, це не останній такий

приємний подарунок для району.

"Ми намагаємося чітко виконувати со�

ціальні ініціативи Президента України

"Діти — наше майбутнє", і в цьому році

два дитячі садочки були повернуті за ці�

льовим призначенням. Ще три заклади

ми звільнили від орендарів та подали

пропозиції щодо їх реконструкції до бю�

джету на наступний рік",— відзначив пан

Луцький.

На другий день народження дитячого

садочка завітав і голова КМДА Олек�

сандр Попов. Очільник міськадміністра�

ції урочисто вручив директору ключі від

закладу та перерізав червону стрічку.

"Є справи, якими справді дуже приєм�

но займатися. І ті проекти, які наразі ре�

алізуються в місті щодо повернення са�

дочків дітям — одна з них. На щастя, в

Києві сьогодні є стійка тенденція до

збільшення народжуваності. І це зо�

бов’язує владу робити все можливе, аби

діти могли рости та виховуватися в ком�

фортних умовах. Цьогоріч ми вже від�

крили 15 дитячих садочків, ще чотири за�

працюють до кінця року. Це майже 4,5

тисячі додаткових місць у дошкільних за�

кладах. В цілому ж за три роки ми забез�

печили понад 10 тисяч додаткових місць

для маленьких киян і будемо й надалі все

робити, щоб наші діти виховувалися у

якісних навчальних закладах",— наголо�

сив Олександр Попов.

Нагадаємо, що розширення мережі ди�

тячих садочків у столиці відбувається

шляхом відновлення непрацюючих ("за�

консервованих") груп; відновлення груп,

які вивільняються з�під оренди; віднов�

лення непрацюючих ДНЗ; реорганізації

шкіл�дитячих садочків у дошкільні на�

вчальні заклади, а також шляхом будів�

ництва нових приміщень ДНЗ та від�

криття короткотривалих груп на базі за�

гальноосвітніх навчальних закладів.

Відновлення непрацюючих груп від�

бувається за рахунок районних бюдже�

тів та коштів інвесторів. Цього року та�

ким чином відновлено 80 груп для 1600

дітей

Петро ІВАНЕЦЬ:

"Захист гривні — на рівні банкнот
провідних країн світу" 

СТОР. 3 

Зарплати вийдуть "з тіні" 

У столиці найбільше мініміз ють заробітн плат
підприємства тор івлі, сфери посл , ромадсь о о
харч вання та транспорт

СТОР. 2 

Свій лікар 
Близь о мільйона иян самі обрали меди а, я ом
довіряють

СТОР. 2

У номері

Новини
Сесія Київради буде соціальною
На сесії Київради, я заплановано провести 2

жовтня, прийматим ться соціальні рішення. Про це
під час "прямої лінії" в азеті "Се одня" розповів о-
лова КМДА Оле сандр Попов, повідомляє "У рін-
форм".
"Наше завдання — забезпечити життєдіяльність

міста, в том числі вирішити соціальні питання. Нам
треба провести ори вання бюджет в зв'яз з
одержанням додат ово о фінанс вання",— с азав
пан Попов.
За йо о словами, на сесію б де винесено два

важливі питання, я і тор аються, я мінім м, 170-ти
тисяч иян. "Київрада має про олос вати за виді-
лення допомо и до 70-річчя визволення Києва (а це
27 млн рн). Гроші отримають 90 тисяч ветеранів",—
зазначив очільни КМДА.
Оле сандр Попов розповів, що на сесії та ож пла-

н ється зап стити прое т зі страхової медицини для
соціально незахищених людей. "Це 80 тисяч осіб —
чорнобильці, "аф анці" і породіллі, я і стан ть час-
ни ами ново о прое т медстрах вання. В разі по-
трапляння до стаціонар ми арант ємо їм без ош-
товне меди аментозне забезпечення. Зап с аємо
цю ініціатив я пілотний прое т на 3-4 місяці — я -
що він спрацьов є, розширимо йо о на пенсіонерів,
працівни ів бюджетної сфери і ом нальних підпри-
ємств. Цей прое т наст пно о ро охопить до міль-
йона людей",— повідомив пан Попов

На Співочому полі представлять
ART модерн у хризантемах
З 28 вересня Співоче поле відчиняє двері для всіх

охочих, хто пра не познайомитись із віт овим мо-
дерном. Уперше в віт ових верти альних онстр -
ціях поєднаються філософія Сход , тенденції с час-
но о мистецтва і ландшафтне де ор вання.
10 омпозицій, створених фахівцями районних о-

м нальних підприємств, ви онані в стилі модерн, се-
ред я их переважають х дожні стіни, матеріалом для
я их стали хризантеми. Всьо о б ло ви ористано
близь о 13 тисяч вітів від вітчизняно о виробни а.
Основою інсталяцій є металеві і дерев’яні онстр -
ції, оазис флористичний. А дзер ало, листи полі ар-
бонат , марм рова рихта доповнюють їх. "У омпо-
зиціях ми нама ались хризантем підняти в ор для
метафоричної передачі пра нення до світла і сонця
саме в цю пор ро . Кожна о рема омпозиція є ор-
анічною частиною цілісної х дожньої артини —
осінньо о різнобарв’я на Співочом полі",— зазначив
ендире тор КО "Київзеленб д" Михайло Царен о.
Офіційне від риття вистав и хризантем "ART мо-

дерн" заплановано на 28 вересня. Е спозиція пра-
цюватиме щоденно з 9.00 до 21.00 та триватиме до
20 жовтня. Вхід на вистав для дітей до 7 ро ів, ін-
валідів та ветеранів ВВВ, а та ож часни ів лі віда-
ції аварії на ЧАЕС — без оштовний. Для інших осіб
вартість вит а — 25 рн

У відомому столичному ресторані
діяло підпільне казино
Про рат рою Києва виявлено та припинено ді-

яльність підпільно о азино, розташовано о примі-
щенні ресторанно о омпле с на в л. Андрія Ма-
лиш а біля станції метро "Дарниця".
Встановлено, що неле альний за лад ф н ціон -

вав потаємном приміщенні ресторан , потрапити
до я о о мо ли лише власни и vip- арто . За попе-
редніми даними, азино діяло впродовж 3-4 місяців.
Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі столичної
про рат ри, на момент проведення слідчих дій
приміщеннях, я і ви ористов валися під ральний
за лад, переб вало близь о 20 осіб — обсл ов -
ючий персонал та равці.
Під час о ляд місця події вил чено і рове облад-

нання, а саме — р лет и, 5 по ерних столів, а та ож
ральні фіш и на за альн с м 1 млн рн.
Наразі відомості про римінальне правопор шен-

ня внесені до Єдино о реєстр дос дових розслід -
вань за ст. 203-2 КК У раїни — "Заняття ральним
бізнесом".
Проведення дос дово о розслід вання дор чено

Дніпровсь ом рай правлінню міліції Києва

Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

Незабаром Києві розпочнеться опалю-
вальний сезон — і збільшаться рах н и в
платіж ах иян. Сім’ї, чиї витрати на ом-
посл и перевищ ють 10 % або 15 % від
с пно о доход всіх, хто проживає
помеш анні, просять звертатись щодо
с бсидій до ор анів праці та соціально о
захист населення.

Щоденно у 10 районних управліннях праці соціально�

го захисту населення приймають громадян, які звертаю�

ться за призначенням житлової субсидії. Також функ�

ціонують 69 філій органів соціального захисту населен�

ня, що розміщені в приміщеннях організацій житлоко�

мунгоспу, які теж мають повноваження з надання цієї

послуги. Як розповіла "Хрещатику" заступник директо�

ра Департаменту соціальної політики — начальник

управління пільг та державних соціальних допомог Іри�

на Старук, загалом із січня 2013 року до районних

управлінь праці та соціального захисту населення за

призначенням житлової субсидії звернулися понад 43

тисячі столичних родин. Розрахунки житлових субсидій

на підставі повного комплекту документів проведено

більше ніж 42�м тисячам родин, що складає 97,1 % від

загальної кількості звернень громадян.

"Наразі понад 32 тисячі родин користуються житло�

вою субсидією для відшкодування витрат на оплату

житлово�комунальних послуг",— розповіла пані Ста�

рук.

Цікаво, що за даними ГУ статистики в м. Києві, у січ�

ні�серпні 2013 року за субсидіями для відшкодування

витрат на оплату ЖКП звернулося на 15,4 % сімей мен�

ше, ніж у січні�серпні 2012�го. Серед районів найбільша

питома вага сімей, які отримували субсидії, — в Обо�

лонському (13,8 %), а найменша — у Печерському (3,9 %).

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у

серпні 2013 року становив 142,9 грн. Найбільший її роз�

мір зафіксовано в Дарницькому районі — 177,2 грн. Пе�

реважно субсидії призначали одиноким киянам, їхня

частка склала 74,8 %.

"Те, що кияни стали рідше звертатися за субсидіями,

пояснюється дуже просто,— каже посадовець.— В Укра�

їні вже три роки стабільні ціни на комунальні послуги, а

зарплати й пенсії, хоч і не набагато, але підвищилися,

тож менше людей потребують цієї допомоги".

Для посилення соціального захисту населення під час

оплати житлово�комунальних послуг та з метою виконан�

ня завдань Президента України щодо забезпечення якіс�

них умов життя населення при кожній райдержадмініс�

трації працюють комісії з питань призначення субсидій.

"Ці комісії створені для того, аби допомогти отримати

субсидії тим, хто цього потребує, але за законом не мо�

же розраховувати на допомогу. Зокрема протягом січня�

серпня 2013 року за рішеннями зазначених комісій при�

значена житлова субсидія як виняток 8509 киянам, у то�

му числі 6347 киянам — на загальну площу житла,—

розповідає пані Старук.— Крім того, 5200 родинам при�

значена субсидія на загальну площу житла на підставі

раніше прийнятих комісіями рішень".

Також кияни з функціональними обмеженими мож�

ливостями, які за станом здоров’я або з інших поважних

причин не можуть особисто звернутися до органів соці�

ального захисту, отримують допомогу в оформленні не�

обхідних документів вдома від соціальних працівників

Київського міського територіального центру та 11

районних територіальних центрів.

Зокрема такою процедурою скористалася і Світлана

Тихонівна, яка мешкає в Подільському районі. Як пові�

домили "Хрещатику" в Контактному центрі міста, жінка

зламала ногу й не змогла своєчасно подати довідки для

отримання допомоги. Комісія з питань призначення

субсидій на оплату ЖКП та пільг Подільської РДА не

лише розглянула звернення Світлани Тихонівни, а й як

виняток на підставі акту обстеження матеріально�побу�

тових умов сім’ї призначила житлову субсидію на за�

гальну площу житла на 12 місяців з липня 2013�го по

червень 2014 року включно щомісячно в сумі 346,24

гривень. Загалом з початку року за допомогою або

роз’ясненнями щодо отримання субсидій до Контакт�

ного центру звернулося 137 громадян, у вересні — лише

дев’ятеро.

"На сьогодні кияни вже досить добре обізнані з по�

рядком отримання субсидій. Відповідна інформація

окремим блоком розміщена на сайті Департаменту соці�

альної політики, також у кожному районі діють гарячі

лінії, де можна отримати відповіді на всі питання",— по�

яснює Ірина Старук
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Новини

Боричів узвіз відкрили для проїзду авто 
в одному напрямку
У Києві в рам ах ре онстр ції транспортної розв’яз и на Поштовій

площі від рито для проїзд авто Боричів звіз в одном напрям р -
х . Паралельно тривають роботи з б дівництва т нелю, після введен-
ня в е спл атацію я о о розв’яз а запрацює на повн пот жність. Про
це йшлося під час прямо о ефір про рами “Столиця” на теле аналі
“Київ” з оловою КМДА Оле сандром Поповим.
“Після зведення розв’яз и пра тично вирішиться проблема переїзд

з ліво о бере а Дніпра на правий зран і навпа и — вечірній час.
Сьо одні ми омпле сно підходимо до вирішення транспортних проб-
лем місті, б д ючи нові та ре онстр юючи наявні розв’яз и, мости та
автошляхи. Плани нас в цьом напрямі д же масштабні”,— зазначив
Оле сандр Попов.
Та , над зап с ом т нелю на Поштовій площі сьо одні а тивно пра-

цюють фахівці — нині проводять б рові роботи, хоча й сильні опади
дещо с ладнюють процес. Частин т нелю вже почали пере ривати,
зводять ар ас, за іль а днів заллють перший бетон

Прокуратура повернула до бюджету 
понад 3,8 млн гривень
Київсь ий апеляційний адміністративний с д задовольнив позовні

вимо и про рат ри Печерсь о о район та стя н в зі столично о під-
приємства понад 3,8 млн рн подат ово о бор з ПДВ.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Печерсь ої про рат ри,

встановлено, що підприємством за період з вітня по вересень 2009
ро б ло самостійно нараховано подат ові платежі з подат на до-
дан вартість с мі понад 3,8 млн ривень. Проте в пор шення вимо
подат ово о за онодавства підприємство та і не сплатило зазначені
ошти до бюджет .
С д підтримав позицію про рат ри та зобов’язав підприємство

сплатити до бюджет подат ов забор ованість повном обсязі.
Постанова с д вст пила за онн сил з момент її про олошен-

ня

Цифра дня

5 592 800 000 
доларів США становив у столиці обсяг експорту товарів за
січень–червень 2013 року
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Шевченківці відзначать День людей похилого
віку та День ветерана
1 жовтня в сьом цивілізованом світі вже два десятиліття поспіль

відзначається День людей похило о ві . В У раїні йо о свят ють з
2005 ро . За часті олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна в цен-
тральном районі столиці відб д ться рочисті та тематичні заходи з
на оди Міжнародно о дня людини похило о ві та Дня ветерана. Та ,
1 жовтня Шевчен івсь ом територіальном центрі соціально о об-
сл ов вання № 2 відб д ться свят ові заходи з на оди цих двох по-
дій, про рамі я их — онцерт для підопічних, я і переб вають на об-
лі в ТЦСО № 2, та вр чення подар н ових наборів одино им пенсіо-
нерам, я им виповнилося 75 і більше ро ів. Почато о 10.00. Адреса:
в л. В. Василевсь ої, 11-а.
То о ж дня ТЦСО Шевчен івсь о о район № 1 та ож триватим ть

свят ові заходи. Зо рема це Свято спо адів та надій “Життя прожити —
не поле перейти!”. Почато о 12.00. Адреса: в л. Котовсь о о, 33.
3 жовтня ТЦСО № 2 відб деться ле ція-бесіда “Проблема саморе-

алізації людей похило о ві ”. Почато о 12.00. Адреса: в л. В. Васи-
левсь ої, 11-а

Музей каналізації Києва відтепер у Facebook
Напередодні своєї першої річниці від риття, я а відзначатиметься 4

жовтня, оновлений М зей аналізації Києва створив власн сторін в
мережі Facebook за адресою: facebook.com/kvk.museum.
Т т можна ознайомитися з новинами, інформацією про оновлення

е спозиції, ці авими фа тами про аналізацію, історичними фотома-
теріалами. Крім то о, всі, хто вже всти відвідати м зей, знайд ть се-
бе на фото, я і п блі ються після ожної е с рсії.
Ос іль и рес рс б ло створено нещодавно, м зей запрош є всіх до-

л читися до наповнення сторін и — надсилайте свої матеріали через
мереж Facebook або на еле тронн адрес “Київводо анал ”:
press@vodokanal.kiev.ua.
Довід ово. М зей аналізації Києва охоплює більш ніж столітню іс-

торію розвит аналізаційної системи міста: від 1879 ро до сьо о-
дення. Вистав а представлена численними е спонатами аналізацій-
но о осподарства Києва. Зо рема це с часні та старовинні тр би
(напри лад, дерев’яна, я ій близь о 200 ро ів), зраз и оле торів, за-
с во та насосів, лю и різних періодів, ма ети насосних станцій та
спецтехні и, а та ож різноманітні інстр менти і засоби прочищення
мереж.
Крім то о, м зей розповідає про зародження системи водовідве-

дення в світі, поб дов і робот иївсь ої роздільної системи водовід-
ведення — першої на території Російсь ої імперії інця ХІХ століття.
Е с рсію проводить а діо ід

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

б т , 27 та 28 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. А а-
демі а К рчатова ( межах в л. Мілютен а та Братиславсь ої); в Дніп-
ровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 64-а; в Оболонсь ом — на в л.
Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в л. Л. Первомайсь о о та
І. Мечни ова, в л. Тверсь ий т пи , 6/8, пров. Вино радном ; в По-
дільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л.
Підлісній, 8, рі просп. Л. К рбаса та б льв. Р. Роллана; в Солом’ян-
сь ом — на в л. Освіти ( межах в л. В зівсь ої та М. Кривоноса); в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, рі в л.
Щ сєва та Тираспольсь ої, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а, в л. Олеся
Гончара, 65-а. В с бот ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі на
в л. Маршала Конєва ( межах в л. Вільямса та Ломоносова); в Дар-
ниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. М. Цвєта-
євої ( межах просп. Мая овсь о о та в л. За ревсь о о); в Дніпров-
сь ом — на в л. А. Малиш а, 5-15; в Оболонсь ом — на просп. Обо-
лонсь ом , 23-43, в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на в л. К.
Біло р, 2-8; в Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом (біля К ренів-
сь о о пар ); в Святошинсь ом — на в л. Т л зи; в Солом’янсь о-
м — на просп. Комарова, 28 (до в л. Ч ма а); в Шевчен івсь ом —
на в л. В. Василевсь ої, 1-17

Свій лікар
Близько мільйона киян самі обрали медика, якому довіряють
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У Києві заверш ється ам-
панія “Обери собі лі аря
самостійно”. За важимо —
цьо о ро ияни отримали
змо самостійно обрати
лі аря, я ом довіряють й
я о о хоч ть лі ватися.

Тож нині цією посл ою
вже с ористалися майже
40 % меш анців столиці —
найа тивнішими б ли пі-
лотні райони, Дарниць ий
та Дніпровсь ий. Учора з
реалізацією прое т в
Центральній районній полі-
лініці Деснянсь о о райо-
н ознайомився дире тор
Департамент охорони
здоров’я КМДА Віталій
Мохорєв.

Під час зустрічі Віталій Мохорєв

поспілкувався з сімейними лікаря�

ми та їхніми пацієнтами, які цього

року вже зробили свій вибір. Як роз�

повів директор профільного депар�

таменту, за попередніми даними но�

вою послугою скористалися близь�

ко мільйона людей, а це 40 % усього

населення. “Найбільш відповідаль�

но до цієї справи поставилися меш�

канці пілотних районів, Дарницько�

го та Дніпровського — майже 80 %,

тому їхній досвід ми візьмемо на

озброєння”,— відзначив пан Мохо�

рєв.

Також кияни мали змогу перейти

від одного лікаря до іншого. Таких

було тільки 3 тис., а це свідчить, що

більшість пацієнтів задоволені ро�

ботою медичних працівників.

Цікаво, що серед сімейних лікарів

є лідери, до яких записалося най�

більше киян. Є такі й у Центральній

поліклініці Деснянського району.

Сімейний лікар Тетяна Чірниш уже

має 2200 пацієнтів, а люди ще при�

ходять й хочуть записатися до неї. На

своїй дільниці Тетяна Василівна пра�

цює вже 18 років — і за цей час

встигла майже поріднитись із багать�

ма своїми пацієнтами. “Вони до ме�

не приходять не тільки коли хворі�

ють, а й за порадою та підтримкою.

Звертаються навіть уже діти та онуки

моїх пацієнтів”,— каже пані Тетяна.

Лікарка розповідає — окрім паці�

єнтів безпосередньо з її дільниці, ба�

жання обслуговуватись виявили

майже 400 деснянців з інших адрес.

“Я готова взяти усіх бажаючих, але

треба розуміти: якщо у мене буде

більше 2500 пацієнтів, я не зможу

всім їм приділити належну увагу й

якісно надати допомогу. А нам ще

необхідно пам’ятати не лише про лі�

кування, а й про профілактику”,—

пояснює Тетяна Чірниш.

Антон Адамія перебуває на дис�

пансерному обліку у пані Чірниш

уже понад сім років. Коли з’явилася

можливість вибирати лікаря — на�

віть не думав, адже знав, що хоче об�

стежуватися тільки у неї. “Я вже

звик до Тетяни Василівни, вона лі�

кує всю нашу сім’ю. До того ж вона

професіональний лікар, який зав�

жди надасть кваліфіковану допомо�

гу”,— відзначив киянин.

Додамо, що самостійно обрати

лікаря ще можна до 30 вересня.

Для цього треба звернутися до ре�

єстратури районного медичного

закладу й заповнити реєстраційну

форму. Пацієнт також може обрати

лікаря, який працює не за місцем

проживання, але в такому випадку

лікар не матиме змоги оперативно

реагувати на виклики додому.

Якщо громадянин задоволений

обслуговуванням у свого лікаря та

не бажає його змінювати на іншо�

го, писати заяву не потрібно, а у

випадку зміни постійного місця

проживання мешканці мають пра�

во обрати власного лікаря у будь�

який час.

За детальнішою інформацією та

роз’ясненнями можна звернутися

до найближчої поліклініки, центру

первинної медико�санітарної до�

помоги чи амбулаторії сімейної

медицини. Також додаткову ін�

формацію можна знайти на сайті

Департаменту охорони здоров’я

(www.health.kiev.ua) в розділі “Обе�

ри собі лікаря самостійно”.

Нагадаємо, що кампанія “Обери

собі лікаря самостійно” прово�

диться в столиці вже вдруге. Впер�

ше лікаря первинної ланки — тера�

певта, педіатра чи сімейного ліка�

ря — кияни свідомо обирали мину�

лого року в пілотних районах

Зарплати вийдуть "з тіні"
У столиці найбільше мінімізують заробітну плату підприємства 
торгівлі, сфери послуг, громадського харчування та транспорту
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Питання про виведення рошей "з
тіні" є однією з тем, я часто об о-
ворюють не тіль и ромадяни, а й
представни и влади. Адже саме ле-
алізація заробітної плати допоможе
вирішити низ проблем, що сто-
с ються соціальних арантій, опла-
ч ваних відп сто та лі арняних. Бо
саме ця “тінь” заважає людям ідно
жити.

Наразі в столиці триває активна робота щодо

здійснення контролю за додержанням роботодав�

цями мінімальних державних гарантій з питань

оплати праці як з боку Київської міськдержадмініс�

трації, так і з боку головного управління Міндоходів

у м. Києві. Так, нещодавно відбулася зустріч пода�

тківців з представниками малого та середнього біз�

несу на актуальну тему сьогодення — “Легалізація

заробітної плати та дотримання вимог чинного за�

конодавства з оплати праці. Спрощена система

оподаткування”.

За словами начальника ГУ Міндоходів у м. Києві

Ірини Носачової, в столиці зосереджено найбільші

джерела трудових ресурсів, існує постійний мігра�

ційний потік заробітчан, що призводить до пробле�

ми виплати "тіньових" зарплат: “Податок на доходи

фізичних осіб є бюджетоформуючим для бюджету

міста. Тобто, 65 % наповнення бюджету йде якраз за

рахунок з податків доходів фізичних осіб”. Також,

за її словами, від початку року в Києві сплачено 7,4

мільярда грн податку на доходи фізичних осіб, що

на 8,6 % більше, ніж за відповідний період 2012 ро�

ку. Бюджет додатково отримав майже 600 млн грн.

Проте, запевняє пані Носачова, зазначені вище

надходження могли би бути більш відчутними, як�

би не поширене негативне явище виплати зарплати

“в конверті”. “З 65 тисяч підприємств столиці, які

звітують та сплачують податки до бюджету, більше

10 тисяч платять заробітну плату на рівні або нижче

мінімальної”,— зазначила вона. За даними ГУ Мін�

доходів у м. Києві, найбільше мінімізують заробітну

плату підприємства торгівлі, сфери послуг, громад�

ського харчування та транспорту. “Проблема лега�

лізації заробітної плати — це своєрідний трикутник

“працедавець — робітник — держава”, тому вирі�

шувати її необхідно спільними зусиллями”,— наго�

лосила Ірина Носачова. Як повідомив у свою чергу

заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, пи�

тання отримання додаткових находжень ПДФО

слід розглядати в двох площинах — легалізація ви�

плат заробітної плати здебільшого у секторах еко�

номіки, де суттєвий обсяг готівкових розрахунків —

торгівля, транспорт, будівництво, та легалізація тру�

дових відносин в принципі. “Адже чимало випад�

ків, коли підприємець виплачує мінімальну заробіт�

ну плату в 1147 гривень. Формально він закон не

порушує, а реально працівник отримує готівкою

більше — і в цьому випадку слід говорити про те, що

працівник свідомо сприяє не лише порушенню за�

кону, а й звуженню власних соціальних гарантій,

пенсійного забезпечення. Ми ніколи не закликали

бізнес, мешканців міста платити більше чи менше.

Платити потрібно рівно стільки, скільки вимагає

закон. Але потрібно усвідомлювати, що скільки

платимо — таку якість життя і маємо. І це стосуєть�

ся абсолютно кожного”,— зауважив Руслан Крама�

ренко.

Проблемні питання надходження до бюджету по�

датку на доходи фізичних осіб перебувають під осо�

бливим контролем місцевої влади, стверджує ди�

ректор Департаменту фінансів КМДА Володимир

Репік. “Ці питання, які згруповані у 3 важливих

блоки — зарплата у конвертах, нелегальна зайня�

тість та сплата громадянами ПДФО за деклараці�

ями — наразі вирішуються завдяки тісній взаємодії

з органами Міндоходів в межах спільно розробле�

ного Плану заходів на 2013 рік”,— підкреслив пан

Репік.

На завершення зустрічі для більш ніж 200 присут�

ніх на заході представників підприємницьких кіл

було проведено практичний семінар з фахівцями

ГУ Міндоходів у м. Києві

Дире тор Департамент охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв ознайомився з тим, я триває ампанія "Обери собі
лі аря самостійно" в ЦРП Деснянсь о о район

В Головном правлінні Міндоходів м. Києві відб лася з стріч подат івців з представни ами мало о
та середньо о бізнес
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Від початку року в Києві 
сплачено 7,4 млрд грн податку 

на доходи фізичних осіб, 
що на 8,6 % більше, ніж за

відповідний період 2012 року

Самостійно обрати лікаря
ще можна до 30 вересня.

Для цього треба
звернутися до

реєстратури районного
медичного закладу та

заповнити реєстраційну
форму



Ділові новини

Спрощенці наповнюють бюджет
За вісім місяців цьо о ро платни и подат ів міста Києва, я і

працюють на спрощеній системі оподат вання, сплатили
740 193 000 рн єдино о подат . Левова част а цієї с ми надійш-
ла від спрощенців-фізичних осіб, я их столиці на сьо одні наліч є-
ться 99 000. Кіль ість юросіб, я і переб вають на спрощеном опо-
дат ванні, перевищ є 19 000. "У січні-серпні 2013 ро від приват-
них підприємців столиці бюджет отримав 492,7 млн рн. Це майже
вдвічі перевищ є надходження 2012 ро . В свою чер , юридичні
особи, я і переб вають на спрощеном оподат ванні, на почато
вересня сплатили 247,5 млн рн подат . Бюджет отримав додат о-
во 113 млн рн порівняно з мин лим ро ом",— зазначила начальни
Головно о правління Міндоходів м. Києві Ірина Носачова. За ста-
тисти ою столично о правління Міндоходів, найбільш поп лярною
р пою в столиці залишається др а р па спрощено о оподат -
вання, на я ій переб ває 47,7 тисяч платни ів. 34,4 тисячі спрощен-
ців вважають для себе прийнятною третю р п . В інших р пах сто-
личні с б’є ти спрощено о оподат вання розподілились наст п-
ним чином: перша р па — 8,5 тисяч приватних підприємців, п’я-
та — 36 с б’є тів осподарювання-фізичних осіб, четверта — 19,3
тисяч платни ів-юридичних осіб, шоста — 176 підприємств. На ада-
ємо, 2013 році платни ам п’ятої р пи зменшено став и єдино о
подат з 10 % та 7 % — до 7 % та 5 % відповідно, а для др ої р -
пи — введено подання звітності раз на рі , а не що вартально. Та-
ож серед позитивних змін те, що платни и мають можливість по-
давати заяви про перехід на спрощен систем оподат вання в
еле тронном ви ляді; за власним рішенням продовж ро спро-
щенці мають змо змінювати р п

Залізничні подорожі дорожчають
З 1 жовтня 2013 ро в У раїні на 10 % зрост ть ціни на залізнич-

ні вит и. Про це повідомили в "У рзалізниці". Зо рема подорож-
чання стос ється проїзд в пе та плац арті. Вартість вит ів на
еле трич и, пе лас "СВ" і швид існі "Інтерсіті+" залишиться не-
змінною. Очі ється, що зростання вартості проїзд залізничним
транспортом дозволить част ово зменшити збит овість пасажир-
сь их перевезень і спрям вати частин оштів на апітальний ре-
монт ва онів. Крім то о, план ється, що напри інці 2013 ро дію
еле тронно о проїзно о до мента на залізничном транспорті б -
де поширено на всі пасажирсь і поїзди вн трішньо о спол чення. З
23 липня вит и, оформлені через Інтернет і роздр овані пасажи-
рами самостійно, мають стат с розрах н ових до ментів. Тобто
вже не потрібно звертатись до аси для др вит а на блан про-
їзно о до мента. Повернення еле тронних вит ів теж здійснюєть-
ся через офіційний сайт "У рзалізниці". Оформити еле тронний
проїзний до мент пасажири мож ть і в залізничних асах. Із 3 ве-
ресня реалізацію вит ів, зарезервованих он-лайн, проводять 15
вит ових ас — по дві на во залах "Київ-Пасажирсь ий", Донець-
а, Дніпропетровсь а, Запоріжжя, Сімферополя, Хар ова, Львова і
одна в У раїнсь ом центрі обсл ов вання пасажирів (УЦОП). У а-
сах еле тронні проїзні до менти др ються на спеціальних блан-
ах зелено о ольор , я і містять QR- од для онтролю посад и че-
рез мобільні термінали. До інця ро продаж еле тронних вит ів
заплановано від рити 1000 вит ових ас

Пасажири "Хюндая" отримали шанс
Вперше в У раїні с д став на бі пасажира, а не перевізни а, по-

відомляє У раїнсь а Гельсінсь а спіл а з прав людини. Апеляційний
с д м. Києва захистив людей, я і постраждали від несправностей
поїздів "Хюндай", а та ож тих, хто може сти н тися з та ою пробле-
мою в майб тньом . Це рішення може стати прецедентним, адже
до цьо о час пасажири не мо ли довести навіть своєї прис тності
в несправном поїзді. Юрист У раїнсь ої Гельсінсь ої спіл и з прав
людини пасажир "Хюндая" Ма сим Щербатю через несправність
поїзда запізнився на три одини, том вима ав від "У рзалізниці"
омпенс вати незр чності, що вини ли в зв’яз з цим, а та ож
спрост вання неправдивої ре лами щодо надійності південно о-
рейсь их поїздів. З цією метою спільно з юридичною омпанією
"Правочин" б ло розроблено і подано позов проти "У рзалізниці"
щодо нея існо о надання посл перевезення поїздами "Хюндай",
аби ожен пасажир, я ий з вини "У рзалізниці" б в невчасно до-
ставлений до місця призначення, мі захистити своє право через
с д. Проте в с ді першої інстанції представни и "У рзалізниці" з -
міли пере онати, що вито , я ий дає право на проїзд, не є до а-
зом то о, що людина їхала в поїзді. Вони вирішили, що ожен, хто
хоче довести, що с ористався посл ою "У рзалізниці", на підтвер-
дження цьо о повинен брати засвідчений а т начальни а поїзда.
С дді ж апеляційно о с д з та им твердженням не по одились і за-
значили: "Доводи відповідача про те, що позивач не надав засвід-
чено о а та начальни а поїзда, не мож ть б ти підставою для від-
мови стя ненні різниці вартості вит ів, ос іль и та ий а т не от-
римано позивачем не з йо о вини, а з вини працівни ів поїзда Ін-
терсіті + № 161/164 Хар ів — Київ". Щоправда, визнавши провин
підприємства-монополіста, с д не знайшов причин призначити па-
сажир відш од вання за моральний збито , я о о він зазнав від 3-
одинної затрим и поїзда. Тож юристи сподіваються, що на захист
пасажирів "У рзалізниці" стане Вищий спеціалізований с д, ди
вже подана відповідна с ар а

Контроль автоперевезень по�новому
Частин ф н цій територіальних правлінь Державної інспе ції

У раїни з безпе и на наземном транспорті щодо онтролю я ості
процес перевезень б де передано місцевим ор анам влади. Про
це повідомив міністр інфрастр т ри Володимир Коза . Передба-
чається, що місцева влада отримає повноваження онтролю за до-
триманням вимо автотранспортно о за онодавства при міжнарод-
них і вн трішніх перевезеннях пасажирів і вантажів та перевезеннях
місь им еле тротранспортом. Крім то о, за місцевою владою б де
за ріплено проведення абаритно-ва ово о онтролю, впроваджен-
ня обмежень р х на період ремонтних робіт на автомобільних до-
ро ах тощо. "Та им чином, місцева влада отримає змо ер вати
та онтролювати перевізний процес своєм населеном п н ті",—
зазначив Володимир Коза . У ртрансінспе ція й надалі от ватиме
нормативно-правов баз , здійснюватиме ліценз вання осподар-
сь ої діяльності з перевезень автомобільним та залізничним транс-
портом. Крім то о, б де оптимізовано процес видачі дозволів на
міжнародні автоперевезення. "Останнім часом вини ають нарі ання
щодо міжнародних дозволів. Адже є перевізни и, я і, отримавши
дозвіл, не ви ористов ють йо о, а є ті, я им цих дозволів не виста-
чає. Відта на почат наст пно о ро ми впровадж ємо абсолют-
но нов систем "Централізований облі дозволів на міжнародні пе-
ревезення",— поінформ вав Володимир Коза . Завдя и цьом про-
рамном забезпеченню через Інтернет режимі реально о час
можна б де відстежити р х ожно о дозвол з момент йо о отри-
мання в У ртрансінспе ції до видачі перевізни і повернення ним.
Це дозволить посилити онтроль за обі ом дозволів. Та ож в on-line
режимі б де дост пна інформація щодо залиш ів дозволів п н тах
видачі. При цьом розподіл дозволів відб ватиметься автоматично
без втр чання людини на основі аналіз ефе тивності їх ви орис-
тання ожним о ремим перевізни ом. План ється, що до бази да-
них вноситиметься інформація про за альн іль ість вотованих
дозволів, перевізни режимі on-line спрямов ватиме заяв на от-
римання дозволів, про рама ви ористає інформацію про іль ість
оформлених, ви ористаних і поверн тих перевізни ом дозволів за
попередній період. І всі дані, що впливають на рез льтати розподі-
л , перевізни бачитиме та ож on-line. Та а система б де дост п-
ною я У ртрансінспе ції й митним ор анам, та і самим перевізни-
ам

Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Чом в У раїні та і доро і лі и? Це
питання все частіше виноситься на
ромадсь е об оворення, тим біль-
ше — є з им порівнювати. Та , за
даними е спертів, ціни на лі арсь і
засоби нас в середньом на 60 %
вищі, ніж Росії та Білор сі. Відта ,
серед можливих варіантів вирішення
питання називають розроб рефе-
рентно о ціно творення на препара-
ти. Та ож вирівнюванню сит ації має
посприяти заборона на їх ре лам -
вання, адже в та ом випад паці-
єнти частіше звертатим ться до лі-
арів та вживатим ть лише лі и за
рецептом.

Сьогодні українці, купуючи ліки, по суті, пла�

тять за добову дозу в той час, як громадяни розви�

нених країн — за весь курс лікування, зазначає

радник міністра охорони здоров'я України Віктор

Чумак. Тож для вирішення проблеми, яка склала�

ся навколо вартості фармпрепаратів, пропонуєть�

ся розробити референтне ціноутворення, яке б

дозволило значно обмежити виплати коштів на

відшкодування їхньої вартості. За словами фахів�

ця, в першому півріччі 2013 року під час виконан�

ня пілотного проекту з відшкодування вартості

препаратів для лікування артеріальної гіпертензії

у населення України відбулося зниження цін на

конче необхідні препарати в даному сегменті — в

середньому на 13 %. Водночас перехід до євро�

пейських стандартів якості ліків має значно впли�

нути на фармацевтичний ринок України, що мо�

же призвести до підвищення цін на лікарські за�

соби. "Через те, що на фармацевтичному ринку

представлені більш дешеві аналоги дорогих ліків,

це призвело до ситуації, коли дохід фармкомпа�

ній різко знизився. Раніше, наприклад, 16 % при�

буткових фармацевтичних препаратів забезпечу�

вали 66 % доходу фармкомпаній та перекривали

збитки, які виникали у зв’язку з тим, що ліки, на

які попит значно менше, не розпродувались. Са�

ме обмеження цін на прибуткові товари призвело

до підвищення цін на інші 80 % препаратів",— за�

значає пан Чумак.

У свою чергу, виконавчий директор Асоціації

виробників інноваційних препаратів "APRаD"

Юрій Савко зауважив, що цей пілотний проект

потребує доопрацювання. "Для пацієнта в першу

чергу важливі безпека, якість і доступність лікар�

ського засобу. Саме ці критерії слід враховувати

законодавцям, коли вони беруться за регуляцію

фармацевтичного ринку",— наголошує пан Сав�

ко. Водночас він згоден із тим, що перед упрова�

дженням того чи іншого регуляторного механізму

треба передбачати аналіз його впливу на вартість

препаратів. Як констатує Віктор Чумак, на сього�

дні відсутня методика моніторингу цін на ліки,

яка б дійсно відображувала наявну проблему.

"Крім того, будь�які нововведення, що стосую�

ться гарантії якості та боротьби з фальсифікатом,

неминуче призводять до підвищення цін. Напри�

клад, впровадження обов'язкового маркування

шрифтом Брайля викликало підвищення цін на

10 %",— наголосив радник міністра охорони здо�

ров'я.

На думку ж віце�президента Всеукраїнської ра�

ди захисту прав та безпеки пацієнтів Євгена Най�

штетіка, висока вартість деяких препаратів в

Україні порівняно, наприклад, з Росією чи Біло�

руссю, зумовлена маркетинговою політикою, яка

нав'язує медикаменти споживачам. За словами

пана Найштетіка, аптечні установи внаслідок

низької рентабельності цього бізнесу в нашій

країні шукають різні шляхи отримання прибутку.

"Українські аптеки перетворюються з місця про�

дажу лікарських засобів на місце їх реклами. По

суті — це абсолютно не притаманна фармаколо�

гічному закладу функція",— зазначив він.

Щоб вирівняти ситуацію, Державна служба

України з лікарських засобів та Міністерство охо�

рони здоров'я України за сприяння Європейсько�

го директорату з якості лікарських засобів та охо�

рони здоров'я (EDQM) опрацьовують питання

впровадження європейських вимог належної ап�

течної практики (Good Pharmacy Practice —

GPP).

Що стосується можливого введення податку на

додану вартість на операції з постачання та ім�

порту лікарських засобів, це питання наразі не

розглядається. Міністерство доходів і зборів

України запевняє, що не збирається вводити ПДВ

на імпортні товари, бо це може призвести до по�

дорожчання лікарських засобів. Водночас усі за�

цікавлені сторони підтримують пропозицію щодо

повної заборони реклами лікарських засобів. Та�

кий захід має призвести до частішого звернення

пацієнтів до медзакладів та вживання ними тих

препаратів, на які лікар випише рецепт
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Петро ІВАНЕЦЬ: 

"Захист гривні — на рівні
банкнот провідних країн світу"
Майже ожен раїнець сти ається з
проблемою обмін пош оджених чи
старих бан нот на придатні. Але не
ожен знає, я її вирішити та я о-
м інформаційном джерелі ш ати
поради.
Тож "Хрещати " зверн вся по допо-
мо до е сперта — розібратися з
сіма а т альними питаннями що-
денно о життя отів ово- рошово о
обі нам допомі заст пни началь-
ни а Головно о правління Націо-
нально о бан У раїни по м. Києв і
Київсь ій області Петро Іванович Іва-
нець.

— Петре Івановичу, насамперед згадаймо історію
гривні, тим більше є привід, адже вона з’явилась на
світ саме восени.

— Так, у вересні цього року ми відзначили 17�ту

річницю грошової реформи в Україні. Введення 2

вересня 1996 року в обіг гривні як грошової оди�

ниці стало знаковою подією для держави. Тому,

користуючись нагодою, теж вітаю всіх українців з

цим святом.

Починаючи з 1994 року, українські банкноти

друкуються на Банкнотній фабриці Банкнотно�

монетного двору Національного банку України.

Папір для банкнот виготовляється Фабрикою

банкнотного паперу Національного банку Укра�

їни, відкриття якої відбулося у 1997 році. Систе�

ма захисту банкнот гривні зразків 2003—2007 ро�

ків, що перебувають в обігу, знаходиться на одно�

му рівні з системою захисту банкнот провідних

країн світу. Окрім того, Національний банк по�

стійно працює над удосконаленням дизайну та

елементів захисту банкнот гривні.

Перші українські пам’ятні та ювілейні монети

карбувались у різних країнах світу, а з 1998 року

вони карбуються виключно на Монетному дворі

Національного банку України. Високий рівень

карбування та дизайну пам’ятних монет України

неодноразово відзначався на престижних міжна�

родних нумізматичних конкурсах. Ці монети ви�

пускаються за різними тематиками, з якими мож�

на ознайомитись на офіційному сайті Нацбанку

www.bank.gov.ua.

З 2011 року Національним банком України

започатковано виготовлення інвестиційних мо�

нет, які є платіжним засобом та одночасно зара�

ховані до категорії банківських металів. Перші

інвестиційні монети "Архістратиг Михаїл" вве�

дено в обіг 28 грудня 2011 року. Інвестиційні

монети України є новим інструментом накопи�

чення заощаджень та миттєвого перетворення у

готівкові кошти. Головним управлінням органі�

зована робота з продажу інвестиційних монет та

їхнього зворотного викупу у населення. Також

управління купує у населення дорогоцінні та

банківські метали, інвестиційні монети за ціна�

ми, встановленими Національним банком

України.

— Розкажіть, як саме здійснюється обмін пошко�
джених банкнот національної валюти на придатні?

— У разі потреби обміняти пошкоджену грив�

неву готівку ви можете звернутись до найближ�

чої банківської установи. Такий обмін здійсню�

ється безкоштовно. Якщо справжність та пла�

тіжність банкнот не викликає сумніву, обмін

здійснюється банками безпосередньо під час

приймання готівки. Банкноти, що викликають

сумнів щодо справжності, не повертаються

пред’явнику та вилучаються з метою їх надси�

лання для проведення досліджень до територі�

ального управління Національного банку (при

цьому пред’явникові надається довідка про ви�

лучення (прийняття) банкнот для досліджен�

ня).

Банкноти, що розірвані більше ніж на 2 части�

ни чи пошкоджені у будь�який інший спосіб,

приймаються банком на дослідження з офор�

мленням заяви (пред’явникові також надається

довідка про вилучення (прийняття) банкнот для

дослідження).

Банкноти, що за результатами дослідження

експертом територіального управління визнані

підробленими, вилучаються з обігу та передають�

ся правоохоронним органам.

— Якщо банкнота незначно пошкоджена, чи мо�
же банк відмовити в її прийнятті, наприклад, для
зарахування на вклад?

— Ні. Банки зобов’язані без обмеження прий�

мати від юридичних та фізичних осіб банкноти

національної валюти, які:

— не мають ознак підроблення;

— зберегли цілу частину площею не менше ніж

55 % своєї початкової площі;

— розірвані (розрізані) на дві частини (за умо�

ви, що на цих частинах збереглись обидва одна�

кові номери та серія, і загальна їх площа є не мен�

шою, ніж 55 % початкової площі банкноти).

Ці банкноти обмінюються банками на придатні

банкноти, а також приймаються (на вибір грома�

дянина) для готівкових платежів, зарахування на

рахунки та вклади тощо.

— Якими є особливості обміну значно пошкодже�
них банкнот і монет?

— Якщо банкнота пошкоджена вогнем, водою,

різними рідинами або хімікатами тощо, площа

якої під час приймання та оброблення може стати

меншою, ніж 55 % початкової площі банкноти, то

така банкнота для обміну приймається територі�

альним управлінням Національного банку.

У присутності пред’явника комісія територі�

ального управління приймає та обстежує значно

пошкоджені банкноти. За рішенням комісії вони

обмінюються або направляються на додаткове

дослідження експертами Національного банку

України.

Пошкоджені монети, які мають надломи, на�

дрізи та отвори, деформовані і не зберегли масу,

зображення малого Державного Герба України,

номіналу, назви розмінної одиниці та рельєф або

текст на гурті, зовсім не підлягають обміну бан�

ківськими установами.

— Чи може клієнт звернутись до банку для обміну
банкнот національної валюти одних номіналів на
банкноти інших номіналів?

— Так, можу запевнити, що будь�який банк або

банківська установа (філія, відділення) зобов’яза�

ні здійснювати на вимогу клієнта обмін гривне�

вих банкнот на монети, монет на банкноти, банк�

нот або монет одних номіналів на банкноти або

монети інших номіналів.

Слід звернути також увагу, що на цей час з го�

тівкового обігу вилучаються банкноти зразків до

2003 року випуску. Вони функціонують в обігу до

повного вилучення без обмеження терміну їх обі�

гу та підлягають обов’язковому прийманню бан�

ками від клієнтів (юридичних та фізичних осіб)

без обмежень для зарахування на рахунки, вкла�

ди, акредитиви, для переказів, а також для обміну

на банкноти інших чинних зразків — 2003�го та

наступних років випуску. Банкноти зразків до

2003 року випуску не видаються з операційних

кас банків, пунктів обміну валют та банкоматів за

всіма видами готівкових операцій

Розмову вела Галина ПЕТРЕНКО,
спеціально для "Хрещатика

Головне правління НБУ
по м. Києв і Київсь ій області

Адреса: Контра това площа, 2-б, IV під’їзд.
Режим роботи аси: з 10.00 до 16.00, пе-

рерва на обід з 13.00 до 13.45.
Телефони для довідо і онс льтацій:

(044) 230-16-85, 230-17-52

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Ліки — не панацея
В Україні хочуть заборонити рекламу лікарських засобів



4

МЕДИЦИНА
Хрещатик 27 вересня 2013 року

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ
спеціально для “Хрещатика”

На почат вересня ЗМІ
У раїни облетіла звіст а
про те, що столична вла-
да розпочинає прое т з
піль ово о медично о м -
ніципально о страх вання.
Та , 3 вересня олова Ки-
ївсь ої місь ої державної
адміністрації Оле сандр
Попов на з стрічі з ро-
мадсь ими ор анізаціями
воїнів-інтернаціоналістів
презент вав нов систем
м ніципально о медично о
страх вання. Саме вете-
рани-аф анці та члени їх-
ніх родин першими б ли
запрошені взяти часть
М ніципальній лі арняній
асі. На д м влади, це
допоможе забезпечити
для піль ових ате орій
иян надання всьо о спе -
тр необхідної медичної
допомо и, в достатній
іль ості меди аменти то-
що. Але що саме означає
назва “М ніципальна лі-
арняна аса міста Ки-
єва”?

Лікарняні каси — новий 
погляд на минулий досвід

Ідея з муніципальним медичним

страхуванням не нова, тим більше

для України. Для наших сучасни�

ків, вихованих ще радянською сис�

темою Семашка (ця система харак�

теризується фінансуванням галузі з

державного бюджету при суворому

централізованому управлінні та

контролі з боку держави) саме сло�

во “страхування” викликає якщо не

побоювання, то безліч запитань,

що, в принципі, дуже добре. Але

варто лише трохи зануритись в істо�

ричні дослідження, як відразу ж

стає зрозуміло — лікарняні каси іс�

нують більше ста років по всьому

світові, й нічого таємничого та не�

відомого в таких проектах немає.

Батьківщиною перших лікарня�

них кас стала Німеччина. Із вве�

денням там системи соціального

страхування — “системи Бісмар�

ка” — в країні розпочався процес

створення закладів для страхуван�

ня від нещасних випадків та на ви�

падок хвороби. Перші приватні лі�

карняні каси створювалися ще до

революційних подій 1848 року, але

з початку 1880�х по всій країні з’я�

вилися вже державні та муніци�

пальні страхувальні заклади. При�

чому муніципальна влада, зрозу�

мівши вигоди від подібного проце�

су, намагалася не лише створюва�

ти, а й всіляко розвивати його.

Найбільшими в країні були Лей�

пцизька, Дрезденська, Мюнхен�

ська, Штутгартська каси, до роботи

з якими на договірних засадах до�

лучалися лікарі та фармацевти.

Система виявилася настільки

ефективною, що досвід муніци�

пального медичного страхування

поширився на всю країну.

В Російській імперії після ре�

форм 1860�х років на заводах та

фабриках почали з’являтися лікар�

ні для робітників. Власники під�

приємств в обов’язковому порядку

мали забезпечити трудовий колек�

тив необхідним медичним обслуго�

вуванням. А вже в середині цих лі�

карень для того, щоб підтримати

робітників, які найбільше потребу�

вали лікування, почали формувати�

ся страхові товариства та каси взає�

модопомоги. В Україні перше по�

дібне товариство з’явилося в 1870

році у Миколаєві на Адміралтей�

ському канатному заводі. Лише піс�

ля подій революційного 1905 року

“ощадні каси забезпечення” по

всій країні вийшли за рамки суто

заводських об’єднань. З 1913 року

лікарняним касам надається дозвіл

на створення власної медичної ін�

фраструктури: лікарень, аптек та

навіть санаторіїв. Але вже в новій

країні, після 1917 року, місця для лі�

карняних кас не знайшлося.

Перший крок до медичного
страхування?

В наш час, коли збереження та

захист здоров’я громадян стали

пріоритетними для держави, по�

стійно тривають пошуки ефектив�

ної моделі медичного забезпечення

населення. І дуже часто найкращим

варіантом виявляється досвід ми�

нулого, який поєднується з сучас�

ними науковими підходами та тех�

нологіями. Лікарняні каси — один з

таких прикладів.

В Україні на сьогодні діють 224

лікарняні каси (згідно з даними

Міністерства охорони здоров’я

України). Більше половини із за�

гальної кількості — благодійні ор�

ганізації, ще 47 % — організовані

відповідно до Закону України “Про

об’єднання громадян”. Членами

лікарняних кас є майже 770 тисяч

громадян, і понад 60 % — це люди

молодого та середнього віку, які

працюють. Важко, врахувавши ці

цифри, говорити про лікарняні ка�

си як про щось нове та невідоме

для країни. Тим більше, що так ба�

гато громадян на власному досвіді

отримали уявлення про роботу цих

організацій. Але якщо раніше вони

як проект запроваджувалися на ло�

кальному рівні, то після 2010 року

все змінилося. Відповідно до Про�

грами економічних реформ на

2010—2014 роки було проголоше�

но, що до кінця 2014 року має бути

завершена підготовка до запрова�

дження обов’язкового соціального

медичного страхування в країні. І

процес від ініціатив окремих гро�

мад та міської влади перейшов на

рівень цілеспрямованої державної

політики.

Доказом цього є те, що до тради�

цій муніципального страхування в

Києві вирішили повернутися саме в

грудні 2010 року, коли міська влада

презентувала проект під назвою

“Муніципальна лікарняна каса міс�

та Києва”.

За словами її директора Володи�

мира Долота, “враховуючи складні

економічні умови в суспільстві, не�

обхідно реформувати систему дер�

жавних гарантій медичного забез�

печення співвітчизників. На сучас�

ному етапі розвиток лікарняних кас

дозволить вирішити одне з голов�

них завдань галузі — забезпечити

доступність тих видів медичної до�

помоги, котрі недостатньо фінансу�

ються за рахунок бюджетних кош�

тів, збільшити їх обсяг, якість та на�

лежний контроль за їх наданням”.

Про лікарняну касу Києва

Унікальність проекту “Муніци�

пальна лікарняна каса міста Києва”

полягає в тому, що наголос робить�

ся на об’єднанні зусиль як влади,

так і самих громадян задля спільної

мети. “Діяльність лікарняних кас

ми розглядаємо як нову форму доб�

ровільної солідарної участі насе�

лення у фінансуванні охорони здо�

ров’я. Перед проектом стоять зав�

дання із забезпечення мешканців

міста Києва необхідними медика�

ментами, якісною медичною допо�

могою та відпрацювання механіз�

мів управління якістю медичних

технологій в лікувально�профілак�

тичних закладах міста всіх рів�

нів”,— підкреслив пан Долот.

Серед засновників Благодійної

організації “Муніципальна лікар�

няна каса міста Києва” (МЛК) такі

громадські організації: Асоціація

працівників лікарняних кас Укра�

їни, Асоціація лікарів м. Києва,

Міський комітет профспілки пра�

цівників охорони здоров’я, Міська

організація товариства Червоного

Хреста України та Київська міська

організація працівників галузі охо�

рони здоров’я.

Що ж саме дає громадянам

участь в лікарняній касі? Згідно з

інформацією, розміщеною на офі�

ційному сайті благодійної органі�

зації, в обмін на щомісячні член�

ські внески людина отримує мож�

ливість своєчасного забезпечення

медикаментами та іншими лікар�

ськими засобами відповідно до

встановленого діагнозу й форму�

ляру лікарських засобів муніци�

пальної лікарняної каси міста Ки�

єва. Також членство в МЛК дозво�

ляє за рахунок внесених коштів

покрити діагностичне обстеження

в приватних закладах (якщо ці за�

клади належать до переліку парт�

нерів МЛК). Такі дороговартісні

процедури, як УЗД, КТ та МРТ

компенсуються відповідно на 100

% та на 50 % від вартості обстежен�

ня. Більше того, члени лікарняної

каси можуть отримати повне фі�

нансування планових хірургічних

операцій або пологів, якщо ці осо�

би зараховані до організації протя�

гом року або сплатили внески за

рік авансом.

Як стати членом 
організації?

Членами МЛК можуть бути гро�

мадяни України, іноземні громадя�

ни та особи без громадянства, якi

досягли 18 років, а також юридичні

особи, які підтримують мету та зав�

дання МЛК, надають їй матеріаль�

ну підтримку або іншу допомогу,

що не суперечить чинному законо�

давству України. Тобто не важливо,

чи зареєстровані ви в Києві, чи

тимчасово проживаєте в столиці, ви

можете стати членом лікарняної ка�

си. Також членство в МЛК не при�

в’язує людину до певного медично�

го закладу, вона зможе обслуговува�

тися в ЛПЗ за власним бажанням,

але необхідно мати направлення лі�

каря.

Статутом організації передбачено

три типи членства: індивідуальне,

колективне і сімейне. Для того, щоб

стати індивідуальним членом Бла�

годійної організації “Муніципальна

лікарняна каса міста Києва”, необ�

хідно заповнити реєстраційну фор�

му, розміщену на сайті організації,

та сплатити членський внесок.

Перший внесок дорівнює 10 грив�

ням, а далі кожного місяця ви по�

винні сплачувати 30 гривень на ра�

хунок організації. Варто наголоси�

ти на тому, що можливість користу�

ватися послугами лікарняної каси

настає не відразу, а лише через 3 ка�

лендарних місяці з моменту вступу

після сплати вступного та трьох

щомісячних членських внесків.

Окрім себе, ви можете включити до

МЛК також своїх дітей віком до 18

років. Необхідно буде сплачувати

10 грн/місяць незалежно від кіль�

кості дітей.

Згідно з інформацією КМДА,

станом на 1 липня 2013 року до

“Муніципальної лікарняної каси

міста Києва” входить 17 525 осіб.

Ліками та витратними матеріалами

заклади охорони здоров’я забезпе�

чено на 2 130 000 грн, вже проліко�

вано 3159 осіб. Середня вартість

одного лікування склала 630 грн, а

найбільша вартість випадку захво�

рювання — 21 100 грн.

Варто зазначити, що після трьох

років роботи вималювалися певні

проблемні питання в діяльності лі�

карняної каси. Так, в деяких випад�

ках члени організації через непоін�

формованість очікують на те, що

при мінімальних членських внесках

зможуть отримати повний ком�

плекс медичних послуг. Або звер�

таються до приватних закладів, які

не мають договірних відносин з

МЛК. Також серед громадян існує

упереджене ставлення до діяльності

громадських об’єднань та благодій�

них організацій. Знову ж таки —

причина криється в недостатній

поінформованості та відсутності у

організацій продуманої стратегії

зв’язків з громадськістю. Щодо

проблем медичного характеру, то

тут слід виділити такі: відсутність

системи стандартизації медичних

технологій та неготовність системи

охорони здоров’я до дотримання

договірних взаємовідносин і спів�

праці з досить жорстким позавідом�

чим контролем за використанням

медикаментів.

Отже, МЛК в Україні працюють.

Більше того, членами таких органі�

зацій є тисячі громадян України. І

враховуючи поступове наближення

нашої країни до системи страхової

медицини, досвід діяльності таких

проектів необхідно не лише вивча�

ти, а й поширювати на всю країну.

“Доведено, що лікарняні каси у ни�

нішній соціально�економічній си�

туації є найбільш оптимальними

структурами для медикаментозного

та діагностичного забезпечення на�

селення при виникненні медичного

ризику у пацієнтів. Запропонована

та випробувана нами організаційна

схема діяльності лікарняних кас на

регіональному рівні дозволяє охо�

пити населення та заклади охорони

здоров’я всього регіону, а також

функціонувати незалежно від кіль�

кості членів лікарняної каси в райо�

ні, місті, в єдиному медичному

просторі, тісно співпрацювати з ор�

ганами управління охорони здо�

ров’я і інтегруватись з медичними

закладами інших відомств та регіо�

нів України для забезпечення чле�

нів ЛК належною медичною допо�

могою”,— зауважив Володимир

Долот.

До слова, додаткову інформацію

про Муніципальну лікарняну касу

міста Києва можна отримати за те�

лефоном 564�45�50 та на cайті

mlk.org.ua

Столичних школярів навчили правильно 
вимірювати артеріальний тиск
Днями рам ах Все раїнсь о о тижня серця відб лася місь а а ція

“Виміряй тис своїй баб сі”. Учням середньої за альноосвітньої ш оли
м. Києва № 25 лі ар-саноло Ві тор Лозинсь ий та член ГО “Серце на-
ції” Олена Не рес провели від ритий ро , в ході я о о розповіли де-
сяти ласни ам про основні засади профіла ти и іпертонії та проде-
монстр вали майстер- лас із правильно о вимірювання тис .
“У раїна перша світі впровадж є подібний прое т. Сьо одні ба а-

тьох раїнах проводиться вели а робота з профіла ти и іпертонії та
серцево-с динних захворювань, але ніхто не здо адався, що можна ді-
тям прищеплювати правильні звич и та спосіб життя. Адже вони ви-
ростають і стають менеджерами власно о здоров’я”,— відзначила
Олена Не рес .
Та ож вона на олосила, що найшвидше підвищ ється тис від не а-

тивних емоцій та стрес . Тобто навіть образливе слово може призвес-
ти до небажаних наслід ів, том д же важливо не засм ч вати своїх
рідних, щоб стрес та переживання не заш одили близь им людям.
На найпоширеніші помил и, я і призводять до підвищення тис ,

зверн в ва чнів і лі ар Ві тор Лозинсь ий. “Третина населення пла-
нети, в том числі й раїнці, їсть заба ато солі. Ре омендована добо-
ва доза — чайна лож а, а раїнці споживають двічі більше. Та ож не-
правильне харч вання призводить до надмірної маси тіла — а люди із
зайвою ва ою не ни н ть підвищено о тис . І третя причина — рін-
ня та зловживання ал о олем, я і не ативно впливають на с дини”,—
відзначив меди .
Під час майстер- лас з вимірювання тис чням пояснили основні

правила цієї процед ри: вимірювати тис лише стані спо ою та за
імнатної температ ри, манжет обов’яз ово одя ати на рівні серця.
Для онтролю тис необхідно вимірювати двічі на день той самий
час. Це дозволить простежити, я діють лі и, я що пацієнт їх приймає.
Після інстр таж ш олярі прист пили до пра ти и. Важливо, що всі
прис тні засвоїли ро , а під час заняття а тивно відповідали на запи-
тання.
А ція “Виміряй тис своїй баб сі” запланована шести столичних

ш олах. Крім з адано о вище навчально о за лад , вона та ож відб -
лася імназії № 26 та ЗСШ № 9. У найближчих два дні та і ро и та-
ож відб д ться ЗСШ № 54 та Слов’янсь ій імназії

Медреформа в Шевченківському районі 
виходить на фінішну пряму
У Шевчен івсь ом районі заверш ється процес створення центрів

первинної меди о-санітарної допомо и та онс льтативно-діа ностич-
но о центр . Я зазначає начальни правління охорони здоров’я Шев-
чен івсь ої РДА Валентина Рейф, п’ять місяців том Київрада хвалила
рішення про створення 18 центрів столиці. Та им чином, найважли-
віше із завдань модернізації системи охорони здоров’я, з ідно з Про-
рамою е ономічних реформ на 2010—2014 ро и, а саме розмеж ван-
ня первинної та вторинної медичної допомо и в пілотних ре іонах, б -
ло вирішено. “Процес створення центрів первинної меди о-санітарної
допомо и та онс льтативно-діа ностично о центр не зводиться лише
до зміни вивіс и. Створюючи цю мереж , ми змінюємо підходи до ро-
боти. Це і збільшення обся ів роботи, і впровадження нових механіз-
мів фінанс вання та мотивації праці, профіла тична спрямованість ме-
дичної допомо и, онцентрація ва и на сім’ї я осеред соці м , в
я ом форм ється спосіб життя людини, та а тивн та ти щодо хро-
нічних захворювань — профіла ти їх за острень і с ладнень”,— по-
яснює пані Рейф.
Начальни профільно о правління за важ є, що медична спільнота

роз міє — ці зміни не відб д ться миттєво. Я свідчить міжнародний
досвід модернізації медичної ал зі, на це потрібні ро и. Але наразі
завдання, я е б ло поставлене перед районом, ви он ється, тож ін-
цевої мети б де дося н то визначені терміни.
На адаємо, що 2012 році в системі охорони здоров’я У раїни роз-

почато процес модернізації. Йо о мета — підвищити я ість і дост п-
ність медичної допомо и, поліпшити мови роботи меди ів і, я наслі-
до , домо тися поліпшення здоров’я і збільшення тривалості життя на-
ших ромадян.
Головний а цент ставиться на створенні я існої системи первинної

допомо и, ос іль и саме на цьом етапі лі вання реально попереди-
ти розвито ба атьох небезпечних хвороб, ор аніз вати ефе тивн
профіла ти захворювань. І саме на цьом рівні сьо одні необхідно
створити я існі мови для роботи лі арів, підняти стат с професії ме-
ди а

У дитсадках мають створити всі умови 
для здорового перебування дітей

Днями МОЗ У раїни фахівці роз’яснили основні положення Дер-
жавних санітарних норм та правил, я і стос ються ДНЗ, що нещодав-
но вст пили в сил і ви ли али певний с спільний резонанс.
Я розповіла заст пни дире тора Інстит т і ієни і медичної е оло-
ії НАМН У раїни Надія Поль а, Державні санітарні правила та норми
“Влашт вання, обладнання, тримання дош ільних навчальних за ла-
дів та ор анізація життєдіяльності дітей” (На аз МОЗ У раїни № 678 від
01.08.2013 р.) фа тично не зазнали с ттєвих змін, а нові положення
відповідають с часним вимо ам та світовим і європейсь им нормам в
охороні здоров’я дітей.
Серед та их, зазначила фахівець, необхідність встановлення певної
іль ості санв злів, аби діти ві ом від 3 до 6 ро ів мали вільний та вчас-
ний дост п до т алетів, бо саме цьом віці форм ються сечова та
шл н ова системи. Правилами та ож дозволяється доб дова третьо о
поверх в приміщеннях дитсад ів, але с то для адміністративних по-
треб.
Головною новацією є забезпечення прав дітей з особливими потре-

бами — встановлення відповідних панд сів, розширення дверних про-
йомів, переб дова санв злів тощо для можливості адаптації та ої ате-
орії дітей до звичайних мов існ вання. Норми встановлені не для всіх
дитсад ів, а лише для тих, в я их переб вають особливі діти. Саме ця
вимо а отримала висо оцін Національної асамблеї інвалідів У ра-
їни.
За словами авторів до мента, нововведені правила та норми ство-

рені за часті висо о валіфі ованих фахівців на основі рез льтатів ба-
аторічних на ових досліджень з вивчення вплив фа торів мов на-
вчання та виховання на здоров’я дітей, том всі вимо и обґр нтовані
на овцями та пра ти ами з позицій збереження й зміцнення здоров’я
дітей

Новини медициниМуніципальне медичне 
страхування:
перші кроки завжди найважчі

Станом на 1 липня 2013 року до «Муніципальної
лікарняної каси міста Києва» входить 17 525 осіб.

Ліками та витратними матеріалами заклади охорони
здоров’я забезпечено на 2 130 000 грн, вже

проліковано 3159 осіб. Середня вартість 1 лікування
склала 630 грн, а найбільша вартість випадку

захворювання — 21 100 грн
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Про проведення конкурсу з визначення назв станцій 

четвертої гілки Київського метрополітену у напрямку житлового 
масиву Вигурівщина
Троєщина

Розпорядження № 1490 від 30 серпня 2013 року
Відповідно до частини першої статті 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою залучення широких

верств громадськості до визначення назв станцій четвертої гілки Київського метрополітену у напрямку житлового масиву Вигурів

щина
Троєщина та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Оголосити та провести конкурс з визначення назв станцій четвертої
гілки Київського метрополітену у напрямку житлового масиву Вигурівщи�
на�Троєщина (далі — Конкурс).

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу з визначення назв
станцій четвертої гілки Київського метрополітену у напрямку житлового
масиву Вигурівщина�Троєщина, що додається.

3. Утворити конкурсну комісію з визначення назв станцій четвертої
гілки Київського метрополітену у напрямку житлового масиву Вигурівщи�
на�Троєщина (далі — Конкурсна комісія) та затвердити її склад, що до�
дається.

4. Організацію Конкурсу покласти на Департамент транспортної інфра�

структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

5. Конкурсній комісії у двомісячний термін підвести підсумки Конкурсу
та поінформувати голову Київської міської державної адміністрації про йо�
го результати.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цього
розпорядження.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Костюка М. Д.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

30.08.2013 № 1490

Положення
про проведення конкурсу з визначення назв станцій четвертої гілки Київського 

метрополітену у напрямку житлового масиву Вигурівщина
Троещина

І. Мета та завдання конкурсу 
Метою конкурсу з визначення назв станцій четвертої гілки Київського

метрополітену у напрямку житлового масиву Вигурівщина�Троєщина (да�

лі — конкурс) є визначення назв станцій четвертої гілки Київського метро�
політену у напрямку житлового масиву Вигурівщина�Троєщина.

Завданнями конкурсу є:

залучення якомога ширшого кола мешканців Києва до визначення назв
станцій метрополітену четвертої гілки Київського метрополітену;

поєднання фахового підходу експертів з думками широкого кола киян.
II. Організатор конкурсу
Організатором конкурсу с Департамент транспортної інфраструктури

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

III. Учасники конкурсу
Участь у конкурсі можуть брати як фізичні, так і юридичні особи.
IV. Завдання учасникам
При визначенні назв слід урахувати основні вимоги до найменування

станцій метрополітену:
назви станцій метрополітену повинні максимально відповідати назвам

наземних транспортних, природних, історико�культурних, містобудівних
та інших значущих об’єктів міста. При формуванні пересадочних вузлів
міського пасажирського транспорту, що складаються зі станцій метропо�
літену і залізничних зупиночних пунктів (пасажирських платформ), зазна�
чені транспортні об’єкти повинні носити однакові назви;

при присвоєнні назв станцій метрополітену, що створюють єдині пере�
садочні вузли, необхідно дотримуватися принципу різнойменних варіан�
тів найменувань станцій;

кожне найменування станції метрополітену має бути індивідуальним,
відображати історичну та культурну самобутність міста;

назви станцій метрополітену не можуть бути використані для збережен�
ня пам’яті про відомих жителів міста Києва, громадян України і зарубіжних
країн, за винятком випадків їх збігу з назвами наземних міських об’єктів.

V. Умови проведення конкурсу
1. Для організації проведення конкурсу та оголошення його результа�

тів утворюється конкурсна комісія з визначення назв станцій четвертої
гілки Київського метрополітену у напрямку житлового масиву Вигурівщи�
на�Троєщина (далі — конкурсна комісія).

2. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.
3. Засідання конкурсної комісії є легітимним, якщо на ньому присутні

не менш, як дві третини її складу.
4. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю присутніх членів

шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, голову�
ючий має право вирішального голосу.

5. Прийняті рішення оформлюються протоколом засідання конкурсної
комісії.

6. Конкурс проводиться в три тури, строки яких визначаються конкурс�
ною комісією:

перший тур — надходження пропозицій від учасників конкурсу у термі�
ни, визначені конкурсною комісією, та опрацювання назв станцій метро�
політену конкурсною комісією;

другий тур — обговорення конкурсних назв станцій метрополітену ки�
янами через КБУ “Контактний центр міста Києва 1551”;

третій тур — громадське обговорення, форму, порядок та терміни про�
ведення якого визначає конкурсна комісія своїм протокольним рішенням
(соціологічне опитування, електронні консультації тощо).

7. У конкурсі беруть участь пропозиції, що надійшли від учасників кон�
курсу, та проектні назви станцій четвертої гілки Київського метрополітену
(далі�конкурсні пропозиції).

8. У першому турі пропозиції щодо назв станцій четвертої гілки Київ�
ського метрополітену подаються учасниками конкурсу в письмовій формі
до Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Пропозиції, які надійдуть несвоєчасно або не відповідатимуть умовам
конкурсу, до участі у конкурсі не допускаються,

9. Після завершення першого туру конкурсна комісія розглядає кон�
курсні пропозиції та передає до КБУ “Контактний центр міста Києва
1551”, а також до визначеного конкурсною комісією організатора громад�
ського обговорення для проведення опитування киян.

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У Національном х дожньом м -
зеї У раїни триває перша ви-
став а раїнсь их х дожни ів-
сімдесятни ів “Тихий протест
70-х”. До е спозиції війшло по-
над 120 робіт, більшість я их
п блі а побачить перше. Відві-
д вачі мають змо познайоми-
тися з цим малодослідженим
періодом раїнсь о о мистец-
тва, відч ти т доб і зроз міти,
чим жило по оління 70-х.

Сімдесяті — це часи Параджанова та Стуса,

доба будівництв�гігантів — ЧАЕС, БАМу та ін�

дустріалізації Сибіру. Це період внутрішньої

еміграції радянських громадян, доба зачісок

“під бітлів”, потертих джинсів та бобінних маг�

нітофонів із записами Володимира Висоцького.

Саме 1970�ті дали початок новому типу

свідомості радянської людини. Розчаруван�

ня владою породило тенденцію віддавати пе�

ревагу індивідуальному, а не колективному

благу. Тому й мистецтво звертало увагу на

внутрішній світ людини, її індивідуальність,

духовність.

Дослідити образотворче мистецтво того ча�

су намагається виставка “Тихий протест 70�х”.

Важливу частину експозиції складають твори

“суворого стилю”, який офіційно дозволяв ху�

дожникам відходити від методів соцреалізму,

показувати правду про людину і її світ. Трудові

будні індустріальних гігантів описують полот�

на Григорія Тишкевича, Юрія Зорка і Миколи

Кравцова. А пристрасть до пізнання суті пре�

красного відчувається у роботах Владислава

Мамсікова і Валентина Реунова.

“В 1970�ті роки мені було тридцять років,—

пригадує Владислав Мамсіков.— Працювали,

як на мене, більш творчо, був ентузіазм, ба�

жання. Хоч і багато було заборонено. Ми всі

товаришували, жили в майстернях по вулиці

Перспективній. Інтелектуальна еліта в якості

спортивної віддушини грала в пінг�понг, що я

відобразив на одній зі своїх картин”.

Деякі з представлених на виставці художни�

ків дали початок “творчим династіям”, до яких

належать сучасні українські митці (Максим

Мамсіков, Ілля Чичкан, Вінні Реунов, Лесь

Подерев’янський). Це покоління створило но�

ву естетику: експерименти з формою і техні�

кою малюнка, використання кольору для пе�

редачі відчуття предмета стали новим підходом

до відображення навколишнього світу. Нова

творча еліта віддавала перевагу ліричним пей�

зажам і натюрмортам, абстрактним формам

або грі з різноманітними стилями мистецтва

минулих епох. Використовували вони і фольк�

лорні, міфологічні та літературні образи.

“Це було мистецтво тихого протесту, коли

художники “пішли” в себе та абстрагувалися

від системних ліній,— розповів “Хрещатику”

куратор виставки Євген Березницький.— В

роботи, які показували на офіційних вистав�

ках, вони вплітали свої творчі пошуки, з чим

неможливо було не рахуватися. Деякі картини

з експозиції зберігалися в музеях, решту ми

шукали по студіям художників, їх родичам,

приватним колекціям. Збирати було важко,

адже автори часто відкидали свої написані ро�

боти".

В першому залі представлений "суворий"

стиль, картини, присвячені трудовій людині,

далі бачимо перехід до меланхолії. А в третьо�

му залі — експериментальна лабораторія, ін�

тер’єри майстерень, портрети друзів і так зва�

на “химерна проза”, яка демонструє вплив на

творчість народного фольклору.

“Тихий протест 70�х” представляє живо�

писні й графічні твори понад 20 авторів, серед

яких один з продовжувачів лінії “суворого”

стилю Владислав Мамсіков, майстер ліричної

картини Зоя Лерман, одеський нонконфор�

міст Олег Соколов, засновник “панічного ре�

алізму” Петро Бєлєнок, метр натюрморту Ва�

лентин Реунов та інші

Екскурс у сімдесяті
Поринути в минуле допоможуть картини
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Вистав а “Тихий протест 70-х”

Коли: до 20 жовтня, роз лад роботи: ср., чт., нд.- з 10.00 до 17.00, пт.— з 12.00
до 19.00, сб.— з 11.00 до 18.00, пн., вт.— вихідні
Де: Національний х дожній м зей У раїни, в л. М. Гр шевсь о о, 6
Вартість вит а: 20 рн — дорослі, 10 рн — ст денти, 5 рн — ш олярі, пенсіо-

нери

Мистецтво 1970-х звертало ва на вн трішній світ людини, її індивід альність

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У Національном заповідни
“Софія Київсь а” триває вистав-
а “Відроджені святині право-
слав’я”. Вона представляє ні-
альні витвори са рально о мис-
тецтва з різних м зеїв раїни,
відреставровані фахівцями На-
ціонально о на ово-дослідно о
реставраційно о центр У раїни,
я ом виповнилося 75 ро ів.

Серед найбільш цінних експонатів, що де�

монструються широкому загалу — ікони

XVI�XVIII ст.: “Спас в силах”, “Вхід Госпо�

день до Єрусалима”, “Успіння Богородиці”

іконописної майстерні Києво�Печерської

лаври, “Богородиця Одигітрія”, двобічна

корогва “Мати Милосердя, Воздвиження

Чесного Хреста” 1712 року, авторство якої

приписується Івану Медицькому, та інші.

Величною є ікона “Богородиця Тихвинська

з святами та вибраними святими” роботи

новгородського майстра кінця XVI —

початку XVII ст. Центральний образ Богоро�

диці обрамлюють 46 фігур святих та 24 клей�

ма з сюжетами свят.

До шедеврів декоративно�ужиткового

мистецтва культового призначення належить

унікальна пам’ятка доби українського баро�

ко — срібна шата кіота ікони Чернігівської

Троїцько�Іллінської Богоматері (1695 р.). Та�

кож відвідувачі можуть побачити рідкісну

плащаницю XVII — початку XVIII ст., виго�

товлену в одному з монастирів Молдово�Ва�

лахії, митру київського митрополита Рафаїла

Заборовського (середини XVIII ст.), знайдену

під час розкопок у “Софії Київській”.

Визначними зразками сакральної пластики

є поліхромні скульптури “Архістратиг Миха�

їл”, “Діва Марія” та “Свята Анна” (ХІХ ст.);

“Святий” та “Пророк”, створені 1774 року

Сисоєм Шалматовим для Троїцької церкви

села Чоповичі Житомирської області та інші.

Окрасою експозиції є два вишукані гу�

цульські п’ятисвічники XVIII ст. та даро�

хранительниці з фондів Національного ху�

дожнього музею України і Національного

музею історії України. Є й стародруки, зок�

рема, Євангеліє 1575 та 1688 років, а також

“Учительне Євангеліє” XVII ст.

Всі ці твори сакрального мистецтва, до�

сліджені й відроджені з небуття художника�

ми�реставраторами центру, засвідчують ви�

сокий професійний рівень цих майстрів. У

2013�му Національний науково�дослідний

реставраційний центр святкує ювілей — 75�

річчя. За цей невеликий період художника�

ми�реставраторами й науковцями дослідже�

но та врятовано для майбутніх поколінь де�

сятки тисяч пам’яток національного істори�

ко�культурного надбання. “Ми робимо те,

що потрібно культурі, державі, нашим му�

зейним закладам,— впевнена генеральний

директор центру Світлана Стрєльнікова.—

Ми рятуємо минуле, а без історії немає й

майбутнього. Якщо художник�реставратор

не втрутиться в матеріальну структуру пам�

’ятки, вона так і залишиться в пам’яті, ніхто

її ніколи не побачить. Пишаємося, що кож�

ний музейний заклад країни має найкращі

твори мистецтва, відреставровані саме на�

шими фахівцями.

Але є й проблеми, зокрема — кадрові.

Пам’ятки історії та культури весь час потре�

бують реставраційного втручання, дослі�

дження, обстеження, а художників�рестав�

раторів не вистачає. У нас налічується 11

мільйонів пам’яток історії та культури, а рес�

тавраторів лише 250�300. Від нестачі фахівців

страждають музеї. Спеціалісти є не в усіх об�

ластях, а ще менше їх вузького профілю.

Найболючіше для нас питання — приміщен�

ня. В Києві ми не маємо власного, тому

орендуємо. Для реставрації, особливо творів

великого розміру, потрібне приміщення з

відповідною площею, освітленням, темпера�

турними умовами. А також необхідна матері�

ально�технічна база, сучасне реставраційне

обладнання, інструментарій.

Серед мрій — хотіли б мали постійно ді�

ючу експозиційну залу, де б могли показува�

ти гостям та мешканцям столиці відрестав�

ровані твори мистецтва до того, як відправи�

ти їх в музеї знайомити з особливостями

роботи реставраторів”
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Друге життя реліквій
Відреставровані святині показують в "Хлібні"

Представлені твори са рально о мистецтва, досліджені й відроджені з неб ття х дожни ами-
реставраторами

Вистав а
"Відроджені святині православ'я"

Коли: до 15 листопада, роз лад
роботи: нд.-чт. з 9.00 до 18.00; пт.-сб. з
9.00 до 19.00
Де: вистав овий зал "Хлібня"

Національно о заповідни а "Софія
Київсь а", в л. Володимирсь а, 24, тел.:
(044) 234-51-21, 235-32-26, 246-41-62
Вартість вит а: 10 рн для

дорослих, 3 рн для ш олярів і ст дентів
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 27 вересня 2013 року

Про затвердження змін до Заходів з оновлення зеленої зони 
м. Києва, запланованих Київським комунальним об’єднанням 
зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 

“Київзеленбуд” на 2013 рік
Розпорядження № 1493 від 30 серпня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, рішення Київської
міської ради від 08 лютого 2013 року № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013 рік”, рішення Київської міської ради від 27 жовт(
ня 2011 року № 384/6600 “Про затвердження Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва”, з метою виконан(
ня робіт з озеленення, реконструкції, капітального ремонту парків, скверів та вуличних насаджень, оновлення зеленої зони м. Ки(
єва та поліпшення санітарного стану міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Заходів з оновлення зеленої зони м. Києва, за�
планованих Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” на 2013 рік, затвер�
джених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 14 лютого 2013 року № 197 (в
редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 03 липня 2013 року № 1093), ви�
клавши їх в новій редакції, що додається.

2. Затвердити перерозподіл видатків споживання та видатків розвитку,
передбачених Департаменту міського благоустрою та збереження при�
родного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) у спеціальному фонді бюджету м. Києва
на 2013 рік в межах загального обсягу бюджетних призначень, шляхом
зменшення видатків розвитку та збільшення видатків споживання по коду
тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
240900 бюджетної програми “Створення та відновлення зелених наса�
джень”, що додається.

3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного се�

редовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити подання на погодження перерозпо�
ділу видатків, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, до постій�
ної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�еконо�
мічного розвитку.

4. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) внести відповідні зміни до роз�
пису місцевого бюджету після погодження в установленому порядку пе�
рерозподілу видатків, передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, з
постійною комісією Київської міської ради з питань бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку.

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

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

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
14.02.2013 № 197

(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

30.08.2013 № 1493

ЗАХОДИ
з оновлення зеленої зони м. Києва, заплановані Київським комунальним

об’єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
“Київзеленбуд” на 2013 рік

1 2 3 4

16.6. КП УЗН Печерського району 99,00

16.7. КП УЗН Подільського району 99,00

16.8. КП УЗН Святошинського району 99,00

16.9. КП УЗН Солом'янського району 99,00

16.10. КП УЗН Шевченківського району 99,00

17. Захист$ зелених насаджень від шкідників та збудників хвороб
(видалення аварійних та сухостійних дерев) на територіях:

3 056,50

17.1. Голосіївського району 100,00 КП УЗН Голосіївського
району м. Києва

17.2. Дарницького району 306,00 КП УЗН Дарницького
району м. Києва

17.3. Деснянського району 125,60 КП УЗН Деснянського
району м. Києва

17.4. Дніпровського району 287,00 КП УЗН Дніпровського
району м. Києва

17.5. Оболонського району 155,00 КП УЗН Оболонського
району м. Києва

17.6. Печерського району 382,00 КП УЗН Печерського
району м. Києва

17.7. Подільського району 246,50 КП УЗН Подільського
району м. Києва

17.8. Святошинського району 369,80 КП УЗН Святошинського
району м. Києва

17.9. Солом'янського району 591,60 КП УЗН Солом'янського
району м. Києва

17.10. Шевченківського району 493,00 КП УЗН
Шевченківського
району м. Києва

18. Закупівля квіткової продукції для створення районних експозицій та
виставки квітів на території Печерського ландшафтного парку
приуроченої святкуванню Дня Незалежності України

920,00

18.1. КП УЗН Голосіївського району 99,00 КП УЗН Голосіївського
району

18.2. КП УЗН Дарницького району 99,00 КП УЗН Дарницького
району

18.3. КП УЗН Деснянського району 80,50 КП УЗН Деснянського
району

18.4. КП УЗН Дніпровського району 99,00 КП УЗН Дніпровського
району

18.5. КП УЗН Оболонського району 47,50 КП УЗН Оболонського
району

18.6. КП УЗН Печерського району 99,00 КП УЗН Печерського
району

18.7. КП УЗН Подільського району 99,00 КП УЗН Подільського
району

18.8. КП УЗН Святошинського району 99,00 КП УЗН
Святошинського району

18.9. КП УЗН Солом'янського району 99,00 КП УЗН Солом'янського
району

18.10. КП УЗН Шевченківського району 99,00 КП УЗН
Шевченківського

району
Разом 47 230,50

№ п/п Вид заходу Сума на 2013 рік, тис. грн. Одержувач/ Замовник

1 2 3 4

1. Закупівля кущів троянд 11 182,00 КО "Київзеленбуд"

2. Закупівля саджанців дерев 7 820,00 КО "Київзеленбуд"

3. Закупівля кущів 540,00 КО "Київзеленбуд"

4. Закупівля насіння газонних трав 1 248,00 КО "Київзеленбуд"

5. Закупівля насіння квіткових культур 700,00 КО "Київзеленбуд"

6. Закупівля цибулин квіткових рослин 1621,00 КО "Київзеленбуд"

7. Закупівля розсади багаторічних квіткових рослин 750,00 КО "Київзеленбуд"

8. Закупівля субстрату для вирощування розсади квітів в теплицях та
вертикального квіткового озеленення

424,00 КО "Київзеленбуд"

9. Закупівля квіткової продукції для створення районних експозицій та
виставок квітів на території Печерського ландшафтного парку

2 500,00 КО "Київзеленбуд"

10. Закупівля ампельних рослин для вертикального квіткового
оформлення

1217,00 КО "Київзеленбуд"

11. Захист зелених насаджень від шкідників та збудників хвороб
(видалення омели та збудників хвороб)

990,00 КО "Київзеленбуд"

11.1. Голосіївський район 99,00

11.2. Дарницький район 99,00

11.3. Деснянський район 99,00

11.4. Дніпровський район 99,00

11.5. Оболонський район 99,00

11.6. Печерський район 99,00

11.7. Подільський район 99,00

11.8. Святошинський район 99,00

11.9. Солом'янський район 99,00

11.10. Шевченківський район 99,00

12. Придбання родючого грунту 1 422,00 КО "Київзеленбуд"

13. Капітальний ремонт зелених насаджень 8 700,00 КО "Київзеленбуд"

13.1. Голосіївський район 870,00

13.2. Дарницький район 870,00

13.3. Деснянський район 870,00

13.4. Дніпровський район 870,00

13.5. Оболонський район 870,00

13.6. Печерський район 870,00

13.7. Подільський район 870,00

13.8. Святошинський район 870,00

13.9. Солом'янський район 870,00

13.10. Шевченківський район 870,00

14. Капітальний ремонт зелених насаджень на схилі по вул. Інститутська у
Печерському районі

300,00 КО "Київзеленбуд"

15. Капітальний ремонт зелених насаджень на вул. Хрещатик (роботи
розпочаті та не завершені в 2012 році)

2 850,00 КП УЗН
Шевченківського
району м. Києва

16. Створення зелених насаджень (квіткові композиції на території
Печерського ландшафтного парку в рамках виставки квітів
приуроченої святкуванню 1025$річчя хрещення Київської Русі)

990,00 КО "Київзеленбуд"

16.1. КП УЗН Голосіївського району 99,00

16.2. КП УЗН Дарницького району 99,00

16.3. КП УЗН Деснянського району 99,00

16.4. КП УЗН Дніпровського району 99,00

16.5. КП УЗН Оболонського району 99,00

10. За результатами другого та третього турів конкурсна комісія підво�
дить підсумки та затверджує результати конкурсу.

11. Проведення конкурсу супроводжується інформаційною кампанією
за участю засобів масової інформації з метою об’єктивного, відкритого
доступу до інформації про конкурс та його безпосереднього відстеження

громадськістю. Інформація розміщується у муніципальній пресі та на офі�
ційному веб�порталі Київської міської державної адміністрації.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
30.08.2013 № 1490

Склад
конкурсної комісії з визначення назв станцій четвертої гілки Київського

метрополітену у напрямку житлового масиву Вигурівщина(Троещина
Костюк Михайло Дмитрович заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова конкурсної комісії
Поворозник Микола Юрійович директор Департаменту економіки та інвестицій, заступник голови конкурсної комісії
Водовозов Євгеній Наумович директор Департаменту транспортної інфраструктури, секретар конкурсної комісії
Бригинець Олександр Михайлович народний депутат України (за згодою)

Збітнєва Оксана Іванівна заступник директора Департаменту суспільних комунікацій — начальник управління преси та інфор�
мації

Кальницький Михайло Борисович член колегії Київської міської організації Українського товариства охорони пам’яток історії і культури
(за згодою)

Качкан Олег Володимирович голова постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних, між�
народних зв’язків та інформаційної політики (за згодою)

Кислицин Володимир Олександрович директор КП “Дирекція будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва”
Нікульшин Дмитро Олександрович голова постійної комісії Київської міської ради з питань культури та туризму (за згодою)
Олійник Дмитро Миколайович голова постійної комісії Київради з питань транспорту та зв’язку (за згодою)
Стефанович Єгор Андрійович директор комунальної бюджетної установи “Контактний центр міста Києва”
Терес Наталія Володимирівна доцент кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного універ�

ситету імені Тараса Шевченка (за згодою)
Федоренко Володимир Іванович директор КП “Київський метрополітен”
Целовальник Сергій Анатолійович директор Департаменту містобудування та архітектури

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
30.08.2013 № 1493

Перерозподіл видатків споживання та видатків розвитку, 
передбачених Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
у спеціальному фонді бюджету м. Києва на 2013 рік в межах загального обсягу бюджетних

призначень, шляхом зменшення видатків розвитку та збільшення видатків 
споживання по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

240900 бюджетної програми “Створення та відновлення зелених насаджень”

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

№ п/п Код Тимчасової
класифікації
видатків та

кредитування
місцевих бюджетів

Назва бюджетної
програми

Код економічної
класифікації

Головний      розпорядник/
одержувач

Сума 
зменшення ($)/
збільшення (+) 

грн.

1 2 3 4 5 6

1 240900 "Створення та
відновлення
зелених насаджень"

2610 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) / КП УЗН
районів м. Києва

+568 000,00

3210 Департамент міського
благоустрою та збереження
природного середовища
виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА) / КО
"Київзеленбуд"

$ 568 000,00

Про проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора 
до будівництва офісно(адміністративного комплексу на вул. Ярославській, 3/1

у Подільському районі
Розпорядження № 1533 від 5 вересня 2013 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Ки(
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної
комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно(транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням ви(
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від
30 травня 2013 року № 41/2013), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку економіки міста Києва, в ме(
жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій,
що додається.

2. Визначити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвести�
ційне агентство” замовником реалізації проекту та замовником підготов�
чих робіт для проведення інвестиційного конкурсу по об’єкту інвестуван�
ня, зазначеному у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне
агентство”:

3.1. Розробити орієнтовні техніко�економічні показники, передпроект�
ні пропозиції по об’єкту інвестування, зазначеному у пункті 1 цього роз�
порядження.

3.2. Погодити в установленому порядку орієнтовні техніко�економічні
показники, передпроектні пропозиції з Департаментом містобудування та
архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Департаментом комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по об’�
єкту інвестування, зазначеному у пункті 1 цього розпорядження.

3.3. Вирішити в установленому порядку майново�правові питання та
питання, пов’язані з користуванням земельною ділянкою.

3.4. Надати орієнтовні техніко�економічні показники, передпроектні
пропозиції та пропозиції до умов конкурсу до Департаменту економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) в установленому порядку для підготовки умов
конкурсу.

4. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департа�
менту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) за запитами комунального підпри�
ємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) “Київське інвестиційне агентство” надавати необхід�
ні висновки та матеріали для підготовки техніко�економічних показників,
передпроектних пропозицій по об’єкту інвестування, зазначеному у пунк�
ті 1 цього розпорядження.

5. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на замов�
лення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) “Київське інвестиційне
агентство” у встановленому законодавством порядку надати містобудівні
умови та обмеження по об’єкту інвестування, зазначеному у пункті 1 цьо�
го розпорядження.

6. Постійно діючій конкурсній комісії по залученню інвесторів до фінан�
сування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового
та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва провести інвестиційний конкурс
із залучення інвестора в установленому порядку.

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

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

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
05.09.2013 № 1533

Перелік об’єктів, які потребують залучення інвестицій

Будівництво офісно�адміністративного комплексу на вул. Ярославській, 3/1 у Подільському районі.
Заступник голови — керівник апарату

О. Пузанов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 27 вересня 2013 року

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

Заява про е оло ічні наслід и діяльності
Б дівництво житлово о б дин для працівни ів КП "Київсь ий метрополітен" та

ПАТ "Київметроб д" з об'є тами соціальної інфрастр т ри та бло ом первинно о
обсл ов вання по просп. 40-річчя Жовтня, 74 Голосіївсь ом районі м. Києва не
призведе до забр днення атмосферно о повітря забр днюючими речовинами та не
створить специфічних запахів, не змінить ідроло ічний режим підземних вод, не
створить радіаційної небезпе и.

Відповідно до Постанови Кабінет Міністрів У раїни від 27 липня 1995 р. № 554
"Перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять підвищен е оло ічн
небезпе ", я а введена в дію після 01.08.95 p., зі змінами від 14.02.2001 р. №142
об'є т, що прое т ється, не входить до спис видів діяльності та об'є тів, що
становлять підвищен е оло ічн небезпе . Відповідно до постанови Кабінет
Міністрів У раїни від 06.06.2011 р. № 630 прое ти б дівництва об'є тів, я і належать
до IV-V ате орій с ладності, віднесені до "Перелі видів діяльності та об'є тів, що
становлять підвищен е оло ічн небезпе ".

З ідно "Державних санітарних правил план вання та заб дови населених п н тів",
ДСП 173-96, для об'є та, що прое т ється, санітарно-захисна зона не норм ється.
Встановлюється санітарний розрив від стоян и автомобілів до житлових б дин ів —
15 м, до ромадсь их б дівель — 10 м.

Сміттєвидалення ор анізоване шляхом влашт вання сміттєпроводів, я і
розташовані в сходово-ліфтових в злах. Сміттєзбірні амери розташовані в
технічном поверсі і мають під'їзд для спеціально о автотранспорт . А та ож
прое тним рішенням передбачено місце для вивоз онтейнерів, на я е б д ть
виносити сміття з вб довано-приб дованих приміщень.

За альна іль ість відходів, що б де творюватись в процесі е спл атації
житлово о б дин , с ладає 211,92 т/рі .

Джерелом забр днення атмосферно о повітря являється автостоян а. За альна
іль ість забр днюючих речовин с ладає 0,018708 /с (0,064254 т/рі ).

Холодне водопостачання житлово о б дин здійснюється від місь ої
водопровідної мережі по пр. 40-річчя Жовтня.

За альні витрати холодної води с ладають: 182,1 м3 /доб; 15,63 м3/ од; 6,19 л/с.

Витрати на пожежо асіння с ладають:

- вн трішнє — 7,5 л/с;

- зовнішнє — 25 л/с.

Гаряче водопостачання житлово о омпле с здійснюється від ІТП, що
прое т ється, розміщено о на 2-м поверсі приб дованої частини.

Відведення стічних вод від сантехнічних приладів житлово о б дин
здійснюється самоспливною аналізаційною мережею з встановленням стоя ів за
допомо ою вип с ів дворов аналізаційн мереж .

Відведення стічних вод від приладів вб дованих приміщень здійснюється
о ремою системою аналізації з о ремим вип с ом дворов аналізаційн мереж .

Відведення дощової та талої води з по рівлі житлово о б дин здійснюється
через водостічні ворон и системою вн трішніх водостічних стоя ів за ритим
вип с ом.

За захисною підпірною стін ою влаштов ється дренаж з виходом в дощов
аналізацію.

Розрах н ова іль ість дощових сто ів с ладає 34,64 л/с.

З ідно а т обстеження зелених насаджень № 101 від 15.02.2013 р. підля ають
пересадці 6 дерев, підля ають зріз ванню 43 дерева, 7 щів, знімається азон
0,1747 а. Зелені насадження, що знаходяться на місці б дівництва житлово о
б дин мають добрий, задовільний, незадовільний, с хостійний стан. Відновна
вартість зелених насаджень, що підля ають видаленню: дерев — 165048,85 рн,
щів — 3261,30 рн, азонів — 104173,29 рн. Разом — 272483,44 рн.

Передбачається бла о стрій та озеленення території. Площа озеленення —
1135 м2.

Реалізація прое тних рішень не зможе спричинити не ативний вплив на стан
здоров'я місцево о населення і на різні с ладові дов ілля — водойми і ґр нт, флор
і фа н .

Прое том визначені рівні вплив об'є т на дов ілля:

- на еоло ічне середовище — впливає в межах дозволених рівнів;

- на атмосферне повітря — впливає в межах дозволених рівнів;

- на мі ро лімат — не впливає;

- на водне середовище — впливає в межах дозволених рівнів;

- на верхній родючий шар ґр нт — впливає в межах дозволених рівнів;

- на соціальне середовище — не впливає;

- на техно енне середовище — впливає в межах дозволених рівнів;

- на рослинний та тваринний світ — впливає в межах дозволених рівнів.

Вищенаведений аналіз по аз є, що прое т Б дівництво житлово о б дин для
працівни ів КП "Київсь ий метрополітен" та ПАТ "Київметроб д" з об'є тами
соціальної інфрастр т ри та бло ом первинно о обсл ов вання по просп. 40-річчя
Жовтня, 74 Голосіївсь ом районі м. Києва не спричинить значно о по іршення
е оло ічно о становища нав олишньо о середовища.

Замовни зобов'яз ється ви онати всі прое тні рішення по охороні
нав олишньо о середовища, арант є е оло ічн безпе при б дівництві та
е спл атації об'є та, ер ючись За оном У раїни "Про охорон нав олишньо о
природно о середовища" і іншими нормативними за онодавчими а тами.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Інвестор (замовни ) Ком нальне підприємство з тримання та е спл атації житлово о

Фонд спеціально о призначення "СПБЦЖИТЛОФОНД"

2. Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіанти) просп. 40-річчя
Жовтня, 74 Голосіївсь ом районі м. Києва

3. Хара теристи а діяльності (об'є та) житлово о б дин для працівни ів КП "Київсь ий
метрополітен" та ПАТ "Київметроб д" з об'є тами соціальної інфрастр т ри та бло ом первинно-
о обсл ов вання (орієнтовно за об'є тами — анало ами, належність до об'є тів, що становлять
підвищен е оло ічн небезпе , наявність транс ордонно о вплив )

4. Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності забезпечення житлом пра-
цівни ів КП "Київсь ий метрополітен" та ПАТ "Київметроб д"

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

земельних 0,54 (площа земель, що вил чаються в тимчасове і постійне орист вання, вид ви ористання)

енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло)

теплова енер ія — 1,013 МВт: еле троенер ія — 1152 Вт
(види, обся и, джерела)

водних за альні потреби — 182,1 м3/доб
(обся и, потрібна я ість, джерела водозабезпечення)

іль ість меш анців 425 чол.

працівни ів офісів 200 чол.

6. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації) автомобільне перевезення

7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами не обмеж ється

8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіантами не потріб-
на

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

лімат і мі ро лімат не впливає

повітряне впливає в межах дозволених рівнів — 0,0187 /с (0,0642 т/рі )

водне впливає в межах дозволених рівнів — аналізаційні сто и (поб тові — 181,6 м/доб)

р нт впливає в межах дозволених рівнів

рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти впливає в межах дозволених рівнів

нав олишнє соціальне середовище не впливає

нав олишнє техно енне середовище впливає в межах дозволених рівнів

10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилізації, знеш-
одження або безпечно о захоронення Всі відходи в залежності від видів збері аються о ре-
мо в спеціальних онтейнерах, на опич ються і здаються на тилізацію чи знеш одження. За аль-
на іль ість відходів, я і творюються на підприємстві — 211.92 т/рі .

11.Обся ви онання ОВНС — з ідно ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь ромадсь ості — із за важеннями та пропозиціями звертатися продовж 2-х тиж-
нів з дня виход п блі ації за адресою: 04071, Київ, в л. Оболонсь а, 34.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Департаментом е ономі и
та інвестицій ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою держав-
ною адміністрацією) відповідно до рішення Київсь ої
місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про затвер-
дження Положення про порядо проведення інвести-
ційних он рсів для б дівництва, ре онстр ції, рес-
таврації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о
призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва", розпоряд-
ження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад постій-
но діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів
до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, рестав-
рації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призна-
чення, незавершено о б дівництва, інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та
розпорядження Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації від 17.01.2012 № 63 "Про проведення інвести-
ційних он рсів із зал чення інвесторів до реалізації
прое тів б дівництва та е спл атації пар ін ів з об'є -
тами транспортної інфрастр т ри та/або обсл ов -
вання населення, а та ож влашт вання та е спл атації
від ритих автостояно з об'є тами транспортної інф-
растр т ри та/або обсл ов вання населення місті
Києві" (із змінами).

2. Інформація про об'є т інвест вання:

2.1. Об'є том інвест вання є Б дівництво наземно о
пар ін з об'є тами транспортної інфрастр т ри та
б дівлею ромадсь о о призначення по в л. Святошин-
сь ій — просп. Перемо и та пл. Героїв Бреста Свято-
шинсь ом районі м. Києва.

2.2. Орієнтовні техні о-е ономічні по азни и Об'є -
т інвест вання:

2.3. За альна площа земельних діляно — 0,5787 а.

- Площа земельної ділян и №1 — 0,3811 а.

- Площа земельної ділян и №2 — 0,1976 а.

2.4. Орієнтовна вартість б дівництва об'є т інвес-
т вання — 6 666, 67 тис. рн (шість мільйонів шістсот
шістдесят шість тисяч шістсот сімдесят ривень, 00
оп.) без рах вання ПДВ.

2.5. Остаточні техні о-е ономічні по азни и об'є т
інвест вання визначатим ться на підставі розробленої
прое тної до ментації.

3. У ладання інвестиційно о до овор з пере-
можцем он рс та о ремі йо о мови:

3.1. Переможець он рс — Інвестор визначається
рішенням постійно діючої он рсної омісії по зал чен-
ню інвесторів та затвердж ється розпорядженням ви-
онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації).

3.2. Земле орист вачем, замовни ом б дівництва
та замовни ом ви онання під отовчих (перед он р-
сних) робіт по об'є т інвест вання є ом нальне під-
приємство "Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

3.3. Прое т вання та б дівництво Об'є т інвест -
вання відб вається відповідно до ладено о інвести-
ційно о до овор між Інвестором, замовни ом та ор а-
нізатором он рс (та інших пов'язаних до ово-
рів/ од).

3.4. Умовами інвестиційно о до овор , в межах чин-
но о за онодавства У раїни, може передбачатись пов-

не або част ове деле вання прав та обов'яз ів Замов-
ни а б дівництва Інвестор .

3.5. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва і попадають
в зон б дівництва, в становленом поряд демонт -
ються і за ошти Інвестора створюються нові, я і пере-
даються до ом нальної власності територіальної ро-
мади м. Києва.

3.6. Після введення Об'є т інвест вання в е спл а-
тацію, Інвестор в становленом поряд оформлює на
ньо о право власності, рім інженерних мереж, я і піс-
ля за інчення б дівельних робіт передаються та зара-
хов ються до власності територіальної ромади міста
Києва, я це передбачено п. 3.5.

3.7. Земельні питання виріш ються в становленом
чинним за онодавством У раїни поряд .

3.8. Після належно о ви онання Інвестором всіх
мов інвестиційно о до овор , та введення Об'є т ін-
вест вання в е спл атацію, Інвестор встановленом
поряд оформлює право власності або орист вання
на земельн ділян , на я ій реалізовано прое т б дів-
ництва Об'є т інвест вання.

4. Основні мови он рс :

4.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат, пов'яза-
них з прое т ванням, оформленням прав орист вання
земельною ділян ою, пере ладанням інженерних ме-
реж, б дівництвом та введенням Об'є т інвест вання в
е спл атацію.

4.2. Надання часни ом он рс он рсно о за-
безпечення — арантії бан щодо забезпечення ви о-
нання ним фінансових зобов'язань перед місь им бюд-
жетом (пп. 4.3.,4.4.), що вини ають на підставі інвести-
ційно о до овор .

4.3. Сплата ор анізатор он рс оштів на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інфрас-
тр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієн-
товної вартості б дівництва Об'є т інвест вання без
рах вання ПДВ, що становить не менше 333,33 тис.
рн (триста тридцять три тисячі триста тридцять ри-
вень 00 оп.) разі визнання часни а переможцем.

Зазначенні ошти інвестором сплач ються
наст пном поряд :

25 % оштів — не пізніше 10 (десяти) робочих днів з
дня набрання чинності інвестиційним до овором;

25 % оштів — не пізніше 6 (шести) місяців з дня
набрання чинності інвестиційним до овором;

50 % оштів — не пізніше 12 (дванадцяти) місяців з
дня набрання чинності інвестиційним до овором;

4.4. Компенсація ор анізатор он рс витрат,
пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно-
о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості б -
дівництва об'є та без рах вання ПДВ, що становить
66, 67 тис. рн (шістдесят шість тисяч шістсот сімдесят
ривень 00 оп.), разі визнання часни а перемож-
цем, сплач ється протя ом 10 (десяти) робочих днів з
дня набрання чинності інвестиційним до овором.

4.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенса-
ції ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під о-
тов ою та проведенням інвестиційно о он рс ,
розмірі 1% від орієнтовної вартості б дівництва об'є -
та інвест вання без рах вання ПДВ, поверненню не
підля ають.

4.6. Компенсація переможцем он рс Замовни :

- ви онання під отовчих (перед он рсних) робіт, роз-
роб и орієнтовних техні о -е ономічних по азни ів,
передпрое тних пропозицій, що сплач ється/від-
ш одов ється замовни відповідно до представле-
но о ним ошторис не пізніше 10 (десяти) робочих
днів з надання Інвестор відповідних до ментів;

- оформлення правовстановлюючих до ментів на зе-
мельн ділян , необхідн для реалізації прое т та
витрат, пов'язаних з її триманням, б д ть відш одо-
в ватись Інвестором до припинення взаємних зо-
бов'язань між Інвестором та замовни ом відповідно
до представлених ошторисів, але не пізніше 10 (де-
сяти) робочих днів з надання Інвестор відповідних
до ментів;

- витрати, зазначені п. 4.1. та інші витрати, пов'яза-
ні з реалізацією інвестиційно о прое т , відш одов -
ються Інвестором відповідно до представлених ош-
торисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з
надання Інвестор відповідних до ментів.

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації За-
мовни , поверненню не підля ають.

4.7. Сплата реєстраційно о внес в розмірі
1 700,00 рн. на розрах н овий рах но №
31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019,
од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ
м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєс-
траційно о внес , поверненню не підля ають.

4.8. Переможцем он рс визнається часни ,
пропозиція я о о відповідає мовам он рс , та я ий
запропон вав найбільш ви ідні мови для територі-
альної ромади м. Києва та реалізації інвестиційно о
прое т .

4.9. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30
алендарних днів з дня отримання переможцем он-
рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом

30 алендарних днів переможець інвестиційно о он-
рс відмовився від підписання до овор , вис ває

неприйнятні мови підписання інвестиційно о до ово-
р , рішення про переможця інвестиційно о он рс
с асов ється встановленом поряд .

4.10.Термін прое т б дівництва об'є т інвест ван-
ня повинен б ти не більше нормативно о, що визнача-
ється прое тною до ментацією.

4.11.Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється
розробити, по одити та затвердити в становленом
поряд прое тн та ошторисн до ментацію протя-
ом 12 (дванадцяти) місяців з дня набрання чинності ін-
вестиційним до овором.

4.12.На підставі затвердженої прое тної до мента-
ції протя ом 60 (шістдесяти) днів з момент її затвер-
дження сторони до овор визначають рафі фінанс -
вання та реалізації прое т б дівництва Об'є т інвес-
т вання шляхом підписання додат ової оди до інвес-
тиційно о до овор , я а б де йо о невід'ємною части-
ною.

4.13.Після ладання інвестиційно о до овор Інвес-
тор спільно із Замовни ом ладає всі інші оди, не-
обхідні для реалізації інвестиційно о прое т з ідно
чинно о за онодавства.

4.14.Переможець он рс (Інвестор ) зобов'яз єть-
ся що вартально в письмовій формі подавати ор аніза-
тор он рс та Замовни інформацію щодо стан
реалізації інвестиційно о прое т в цілом та о ремих
йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он-
рс .

4.15.Ор анізатор он рс має право розірвати ін-
вестиційний до овір в односторонньом поряд ви-
пад неви онання або неналежно о ви онання Інвес-
тором зобов'язань, передбачених пп. 4.1, 4.3, 4.4, 4.6
мов он рс , або інших мов інвестиційно о до ово-
р (в т.ч. передбачених рафі ом фінанс вання та реа-
лізації прое т ).

4.15.1 У разі неви онання інвестором зобов'язань за
інвестиційним до овором питання розірвання інвести-
ційно о до овор за пропозицією ор анізатора он р-
с виносяться на роз ляд Комісії.

4.15.2 Після роз ляд Комісією та прийняття нею рі-
шення ор анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвес-
тиційно о до овор протя ом 30 алендарних
днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не
с нення Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов ін-
вестиційно о до овор протя ом 37 алендарних днів
з дня направлення ор анізатором он рс на адрес
Інвестора, зазначен в інвестиційном до оворі, пові-
домлення про розірвання, до овір б де вважатись ро-
зірваним.

4.15.3 У разі с нення Інвестором пор шень мов
інвестиційно о до овор Інвестор листом повідомляє
ор анізатора он рс та замовни а ви онання робіт з
б дівництва Об'є т інвест вання про ви онання фі-
нансових зобов'язань та надає інформацію про фа -
тичне ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до-
овор .

5. Кон рсна до ментація часни ами он рс ви-
дається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36
аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ят-
ниця з 10.00 до 16.00) протя ом 14 (чотирнадцяти) а-
лендарних днів з дня о олошення он рс при наяв-
ності до мента, що підтвердж є сплат часни ом ре-
єстраційно о внес . День оп блі вання о олошення
про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он-
рс особисто або через повноважених осіб в ста-

новлений в о олошенні про проведення он рс тер-
мін за адресою: 01044, м. Київ в л. Хрещати , 36,
аб. 611, тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо — п'ят-
ниця з 10.00 до 16.00).

7. За отриманням роз'яснень та додат ової інфор-
мації щодо об'є тів інвест вання звертатись за адре-
сою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36 аб. 611,
тел. 202-72-66, 202-76-78 (понеділо -п'ятниця з 10.00
до 16.00).

8. У разі зміни дати проведення он рс часни
он рс в обов'яз овом поряд надсилається пові-
домлення про дат проведення он рс .

Міністерство ре іонально о розвит , б дівництва та житлово- ом нально о осподарства У раїни
о олош є он рс на заміщення ва антної посади з 27.09.2013

Кваліфі аційні вимо и до андидатів на за-
міщення ва антної посади:

освіта вища відповідно о професійно о спря-
м вання (технічна, е ономічна, юридична) за
освітньо- валіфі аційним рівнем спеціаліст
або ма істр, стаж роботи за фахом на дер-
жавній сл жбі на посаді провідно о спеціаліс-
та не менше одно о ро або за фахом
сфері бла о строю населених п н тів та по-
водження з поб товими відходами не менше
трьох ро ів.

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

Перелі до ментів для часті он рсі:

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

- заповнена особова арт а (форма П-2 ДС)

з відповідними додат ами;
- фото арт а розміром 4x6 см;
- опії до ментів про освіт , підвищення ва-

ліфі ації, присвоєння вчено о звання, при-
с дження на ово о ст пеня;

- де ларація про майно, доходи, витрати і зо-
бов'язання фінансово о хара тер за мин -
лий рі за формою, передбаченою За оном
У раїни "Про засади запобі ання і протидії
ор пції";

- опія до мента, я ий посвідч є особ ;

- опія війсь ово о вит а (для війсь ово-
сл жбовців або війсь овозобов'язаних);

- довід а про доп с до державної таємниці
( разі йо о наявності).

До менти подаються протя ом 30-ти а-
лендарних днів з дня о олошення он рс на
заміщення ва антних посад в апараті Мініс-
терства за адресою: 01601, м. Київ, в л. Вели-
а Житомирсь а, 9, імн. 320, (пн.- чт. з 16.00
до 17.30, пт. з 15.00 до 16.30). Довід и за те-
лефоном 284-06-37.

ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 34

На ви онання Постанови Кабінет Міністрів У раїни від 01.06.2011 р. № 869 "Про
забезпечення єдино о підход до форм вання тарифів на житлово- ом нальні посл и"
Ком нальним Підприємством по триманню житлово о осподарства Печерсь о о район
м. Києва "Печерсь а брама" проведено перерах но тариф на посл и з тримання
б дин ів та приб дин ової території.

Інформацію про розмір тариф та йо о стр т р , а та ож періодичність та стро и
надання посл , затверджені розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації від
09.03.2011 р. № 307 "Про впоряд вання надання посл з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій", розміщено на інформаційних дош ах б дин ів.

За важення та пропозиції стосовно тариф на тримання б дин та приб дин ової
території приймаються в письмовом ви ляді за адресою: б льв. Марії Приймачен о, 3,
аб. № 4 продовж 14 алендарних днів з дня розміщення о олошення.

Довід и за тел. 286-55-81.

Адміністрація КП "Печерсь а брама"

Департамент с спільних ом ні ацій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади державно о

сл жбовця: провідно о спеціаліста відділ зв'яз ів з ромадсь іс-
тю та аналіз інформаційно о середовища правління з питань

вн трішньої політи и та зв'яз ів з ромадсь істю.

Вимо и до андидатів: освіта вища (юридично о, манітарно о напрям тощо);
обов'яз ове знання державної мови; міння працювати на омп'ютері; стаж роботи
за фахом в державній сл жбі на нижчих посадах не менше 1 ро або стаж роботи
за фахом в інших сферах не менше 2 ро ів.

До он рсної омісії подають та і до менти: заяв про часть он рсі, особо-
в арт (форма № П-2ДС), опію до мента, я ий посвідч є особ , війсь ово о
вит а, опію до ментів про освіт , де ларацію про майно, доходи, витрати і зо-
бов'язання фінансово о хара тер за 2013 рі , фото арт а розміром 4x6 см.

До менти на он рс приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання о оло-
шення.

Додат ова інформація надається за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 44, 4-й по-
верх, аб. 405, тел. 278-23-98 (се тор персонал та державної сл жби).

Каравай Петро Володимирович, зареєстрований за адресою: Київсь а область, м. Біла Цер ва,
в л. Комсомольсь а, 98, в. 196, Каравай Надія Володимирівна, зареєстрована за адресою:
м. Київ, проспе т П. Гри орен а, 13, в. 100, ви ли аються в я ості відповідачів Дарниць им
районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб деться 3 жовтня 2013 ро о 10.45, по
цивільній справі за позовом ПАТ "У рсоцбан " до Каравай П.В., Каравай Н.В. про звернення
стя нення на предмет іпоте и шляхом визнання права власності.

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

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз лян та йо о відс тності з
рах ванням наявних справі до азів.
С ддя Леонтю Л.К.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Тєрєщен а (М’я о о) Кирила В’ячесла-
вовича, в я ості відповідача, справі № 757/12981/13-ц за позовом моторно о (транспор-
тно о) страхово о бюро У раїни до Тєрєщен а (М’я о о) Кирила В’ячеславовича про від-
ш од вання ш оди в поряд ре рес , я е призначено на 9 жовтня 2013 ро об 11.30 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: Тєрєщен а (М’я о о) Кирила В’ячеславови-
ча, остання відома адреса: 3) м. Київ, в л. Цитадельна, 7, в. 96; 4) м. Київ, в л. Цитадельна,
7, в. 98, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

Товариство з обмеженою відповідальністю "БАЗИС ПЛЮС"
повідомляє, що 5 жовтня 2013 ро о 9-й одині за адресою: в л. Петра Радчен а, 27-29
(літера "А"), що Солом'янсь ом районі м. Києва, б д ть проводитися роботи зі
за ріплення межовими зна ами поворотних точо та меж земельної ділян и в нат рі.
Просимо власни ів с міжних діляно б ти прис тніми при ви онанні даних робіт.
Списо власни ів додається:
- Державне підприємство завод 410 ЦА;
- Тарасен о Павло Васильович.

№ з/п Назва стр т рно о підрозділ Ва антна посада

1. Управління бла о строю територій та ом нально о обсл ов вання оловний спеціаліст відділ поводження з поб товими відходами (1 штатна одиниця)

№ Наймен вання
Одиниці
вимір

Значення
по азни ів

1 2 3 4

1 Поверховість шт. 1-2

2 Площа діляно а 0,5787

3

Площа заб дови
в т.ч. б дівля ромадсь о о
призначення
в т.ч. б дівля ромадсь ої
вбиральні

м2 484,4

м2 436

м2 48,4

4

За альна площа м2 829,3

- в т.ч. б дівля ромадсь о о
призначення

м2 791,3

- в т.ч. б дівля ромадсь ої
вбиральні

м2 38

5

Б дівельний об'єм
в т.ч. б дівля ромадсь о о
призначення
в т.ч. б дівля ромадсь ої
вбиральні

м3 3501,72

м3 3387,72

м3 114

6 Площа асфальтно о по риття м2 3384,5

7 Площа ФЕМ м2 1 013,6

8 Площа озеленення м2 552,6

9
За альна іль ість
машино-місць

шт. 98

10
Орієнтовна вартість
б дівництва об'є т
інвест вання (з ПДВ)

млн. рн 8

Х Р Е Щ А Т И К А Л І

А П И Р Л А Н Д О

Д Р О Т И К І Н Д И К

Ж Л С В А С Т И К А

И Е Т О Р Т К У Т

Б О Т Ф О Р Т И Ф Е Т Р

Е Р И У У О Р Р Е Н О

Й К К М С Я С Е Н

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ........................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......................78 рн. 00 оп.

на місяць..............................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..............................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................130 рн. 80 оп.

на місяць..............................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
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Спортивні новини

Брейк�данс. Столиця прийме фінал 
престижних змагань з брейк�дансу
28 вересня ращі бі-бої Східної Європи збер ться в Києві, щоб
рандіозних битвах один на один визначити найсильнішо о. Перемо-
жець фінал Східної Європи відсвят є 10-річний ювілей Red Bull BC
One на сцені світово о фінал в Се лі (Корея) разом з ращими бі-бо-
ями планети. Битви один на один дозволяють часни ам продемон-
стр вати свою майстерність, стиль і техні , роз рити власн індивід -
альність. Це, без перебільшення, наймасштабніше зма ання бі-боїв
сьо о світ . У фіналі Східної Європи візьм ть часть переможці валі-
фі аційних відборів з Білор сі, Росії, Сербії, Латвії, Словенії, Боснії та
Герце овини, Казахстан , Гр зії, Т реччини, Хорватії, Р м нії, У раїни і
4 власни и wild card з Іран , Ізраїлю, У раїни та Росії. У раїн на зма-
аннях представлятим ть бі-бой Колобо — переможець все раїн-
сь о о відбір ово о т р Red Bull BC One Cypher, і бі-бой Робін, я ий
отримав wild card

Спортивне життя. Вперше в Україні — 
Всесвітній день ходьби
“А тивне життя дост пне ожном , незалежно від статі, ві , віроспо-

відання чи ольор ш іри” — з та им аслом щорічно перші вихідні
жовтня TAFISA виводить мільйони часни ів різно о ві й фізичної під-
отов и по всьом світ на в лиці для спільної ходьби і здорово о від-
почин в олі однод мців. 6 жовтня 2013 ро ияни та ості міста
змож ть пройтися центральними в лицями столиці разом з олімпій-
сь ими чемпіонами, видатними спів ромадянами, новими др зями.
Реєстрація часни ів — з 11.00 до 12.45. В про рамі та ож лотерея

серед часни ів, он рси, естафети, майстер- ласи з різних видів
спорт , вист пи спортивних оле тивів та ба ато-ба ато іншо о. Ор а-
нізаторами заход вист пили Міністерство молоді та спорт , КМДА й
Все раїнсь ий центр фізично о здоров’я населення “Спорт для
всіх”

Стрільба з лука. У неділю розпочнеться 
Чемпіонат світу зі стрільби з лука
У т рець ом місті Беле 29 вересня валіфі аційними зма аннями

серед жіно старт є Чемпіонат світ зі стрільби з л а. За алом на пер-
шості планети б де розі рано 10 омпле тів на ород — по 5 ожно-
м з видів л а — ласичном і блочном . Для часті в олімпійсь их но-
мерах про рами (стрільба з ласично о л а — індивід альні й оманд-
ні зма ання серед жіно і чолові ів) У раїна деле є до Т реччини най-
сильніших спортсменів. Щоправда, через рип Дмитро Грачов пост -
пився місцем збірній Ярослав Мо ринсь ом . Зазначимо, що на
чемпіонатах світ в ласичном л ці поді м під орювався Ві тор Р ба-
н , я ий 2009-м здоб в “бронз ” в індивід альном ра нді зма ань.
С лад збірної У раїни: чолові и — Мар іян Іваш о, Ві тор Р бан, Яро-
слав Мо ринсь ий; жін и — Ві торія Коваль, Анастасія Павлова, Лідія
Січені ова

Температура +7°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура +10°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +7°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96%

Прогноз погоди на 27 вересня 2013 року

ОВНИ, тема партнерства є найа т альнішою, доля зм сить вас
пере лян ти стос н и з діловими союзни ами, оханими, можли-
во, почати все з почат , залишивши позад віз подр жніх проб-
лем. Я р хатися далі — порізно або разом?.. Адже не ви лючено,
що спо сливий д х свободи повернеться новим союзом, в я ом
ви знов наст пите на ті самі раблі.
ТЕЛЬЦІ, я що почн ть шт рм вати боляч и — це си нал, що

спрацьов є інстин т самозбереження. Ор анізм посилає SOS з
метою зм сити створити армонію всередині себе і з нав олишнім
світом, і т т всі засоби з одяться, оловне, щоб вас не залишало
відч ття пре расно о.
БЛИЗНЮКИ, ваше серце переповнене піднесеними незатреб -

ваними відч ттями. Ком їх подар вати?.. Адже вхолост цей Бо-
жественний дар не повинен пере оріти. Втім, дбайлива Р а Долі
с ер є саме в том напрямі, де з стрінете своє щастя. С п тни
має неодмінно вписатися вимо и особисто о ідеал , поєднавши
в собі одночасно риси др а, д ховно о радни а, оханця, ділово-
о союзни а.
РАКИ, доля, я інофільмі, відмотає назад плів подій, зм -

сивши вас зан ритися в мин ле, свідомити все по-новом . Ця
ретроспе тива піде на бла о сім’ї — виправите помил и, від ине-
те непотрібне, взявши на озброєння тіль и хороший досвід.
ЛЕВАМ доведеться а тивіз вати особист свобод , розширити

простір дій і навчитися пристосов ватися до різних обставин,
блис че даючись до ори інальних прийомів, аби отримати бажа-
ний рез льтат. Заводьте знайомства та др жб з ці авими людь-
ми, пізнавайте всебічно світ, розширюйте д ховний р озір.
ДІВИ, не хлібом одним живе людина. Я дося ти армонії між

д ховними інтересами і земними потребами, чом віддати пріори-
тет - матеріальном чи д ховном світ ?.. Т т потрібна золота се-
редина, бо пор шення баланс зм сить р то змінити стиль б ття.
ТЕРЕЗИ, я що ваші амбіції відповідають ам ніції, все б де а-

разд. Розправляйте рила, от йте стартовий майданчи для ново-
о злет — перед вами широ ий спе тр шансів для дося нення с-
піх на творчом , любовном , діловом терені.
СКОРПІОНИ, шлях ар’єрних стремлінь проля ає через під-

пільні дії: за онспір йтеся і тихо, подалі від допитливих заздрісних
очей, втілюйте со ровенні зад ми. Посвяч вати в справи можна
лише довірених осіб, я і не підвед ть.
СТРІЛЬЦІ стан ть ромадсь им діячем, неформальним лідером

в оле тиві, змож ть тисн ти на важелі вплив , ви ористов ючи
особист поп лярність, демо ратичність з ма симальною ви о-
дою. Фахові здібності блис чі, робота дар є незрівнянн радість,
енер опотенціал висо ий - роз ошелюйте ділових партнерів (до и
вони щедрі) і таємно втілюйте намічені зад ми. За підст п недр -
ів не переживайте, всі їхні ош ансь і апості я на долоні — тож
пошити вас в д рні чи встромити ножа в спин не вийде!
КОЗЕРОГИ, при от йтеся до спішно о ар'єрно о злет — са-

ме професія, де роз вітає творче по ли ання, прославить вас, до-
поможе розба атіти. Але за мови, що донині ви а тивно тр дили-
ся (подя а долі «халявною» не б ває), тепер же стали д ховно зрі-
лими, м дрими, отримавши визнання і засл жене прос вання в о-
р . Головне на олімпі престиж — не переоцінити себе! Б дьте са-
мо ритичними і постарайтеся армонійно вписатися в ділов о-
манд , подр жіться з оле ами, чим сформ єте прод тивний ф н-
дамент для подальшої співпраці.
ВОДОЛІЇ, ваше щастя бл ає дале о від рідних місць, т т н д-

но і неці аво, ніхто вас не помічає. Р шайте в подорож, розширюй-
те д ховний світо ляд, пізнавайте світ, вивчайте інші льт ри, тра-
диції. Зараз по ход сит ацій ви відч єте особистий зв'язо з Бо-
ом, що дасть поштовх до форм вання нової особистої філософії
б ття, відб деться «переформат вання» ідеалів, і те, що вчора та
сильно хвилювало, тепер відійде на задній план, звільнивши місце
для нових захоплень. Кар’єрний злет розпалі, товариш йте з на-
чальством, шан йте оле , с млінно тя ніть сл жбово о воза, тоді
прир чите форт н , я а ви онає всі ваші заба ан и.
РИБАМ доведеться сти н тися з сит аціями, я их боїтеся і хо-

тіли б ни н ти, але, на жаль, омин ти їх неможливо. Та треба,
пле айте в собі м жність і ви ріть заячий д х! Тоді бажання і мож-
ливості пощастить армоніз вати. Примхливе «хоч » задовольнити
треба, іна ше через нереалізовані бажання майб тнє за риє две-
рі. Я що ом сь забор вали, не ви онали взяті на себе моральні,
матеріальні зобов'язання — доля справедливо «е спропріює» над-
лиш и

Любов ШЕХМАТОВА, астролог 
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Столичні посадовці —
найкращі у футзалі
Завершилася Всеукраїнська спартакіада 
серед державних службовців
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Нещодавно відб лося ро-
чисте за риття фінальних
зма ань XV Все раїнсь ої
спарта іади серед держав-
них сл жбовців Автономної
Респ блі и Крим, облас-
них, Київсь ої та Севасто-
польсь ої місь их держав-
них адміністрацій. Приєм-
но, що в зма аннях з ф т-
зал перемо ли працівни и
КМДА, я і фіналі здола-
ли оле із Запоріжжя з
рах н ом 4:1. Основним
завданням спарта іади є
зал чення державних
сл жбовців до занять фі-
зичною льт рою і спор-
том, ор анізація їх а тив-
но о відпочин , розвито
найбільш поп лярних видів
спорт , пропа анда здоро-
во о способ життя.

Фінальні змагання Спартакіади

проводилися у місті Алушта АР

Крим на базі Олімпійського спор�

тивно�навчального центру “Спар�

так”. Захід проводився за п’ятьма

видами спорту: футзал, волейбол,

настільний теніс, шахи та шашки.

У Спартакіаді взяли участь 26 збір�

них команд державних службовців

(527 осіб), кожну з яких очолювали

представники обласних та міських

державних адміністрацій.

Одними з найвидовищніших ста�

ли змагання з футзалу. Зменшена

версія найпопулярнішої гри у світі

зібрала чимало поціновувачів і була

сповнена неймовірної інтриги. Од�

ним із фаворитів вважалася команда

представників столиці — перемож�

ців минулорічної спартакіади. Вже з

перших матчів вони почали підтвер�

джувати свій статус і в кожному по�

єдинку викладалися на “всі 100”. У

фіналі столичним держслужбовцям

належало зустрітися з колегами із

Запоріжжя. Тут кияни змогли проде�

монстурвати всі свої найкращі якос�

ті й не залишили суперникам жод�

ного шансу, завдавши поразки з ра�

хунком 4:1.

Звісно, захист чемпіонського ти�

тулу не залишився без уваги з боку

керівництва КМДА. На честь здо�

буття почесного трофею очільник

столичної адміністрації Олександр

Попов вручив переможцям цілком

заслужені грамоти та нагороди. Ці�

кавий факт, що урочистості прой�

шли у цілком, так би мовити, “бо�

йовій” атмосфері. Аби футзалівці

не втрачали спортивну форму, наго�

родження відбулося перед трену�

ванням. Втім, це жодним чином не

позначилося на настрої тріумфато�

рів. Зокрема гравець команди�пе�

реможниці Віктор Петренко зазна�

чив: “Звичайно, приємно коли твої

зусилля не залишаються поза ува�

гою. Цього року нам було нелегко.

Кожен матч був важким по�своєму.

Особливо запам’яталася півфіналь�

на зустріч з одеситами. Ми пере�

могли у серії післяматчевих пеналь�

ті. Гадав, що у фіналі буде ще склад�

ніше. У день фіналу нам подзвонив

Олександр Попов і сказав, що ві�

рить в нашу перемогу. Гадаю, що в

ту саму мить ми отримали неймор�

віний стимул для захисту свого чем�

піонського звання. Радий, що так і

сталося”.

Після нагородження очільник

КМДА подякував команді за пере�

могу: “Всім відомо: підтверджува�

ти звання переможців — набагато

складніше, аніж здобувати його

вперше. Я завжди вірив у хист сво�

їх партнерів по команді й задово�

лений результатом. Вдячний хлоп�

цям, які в черговий раз довели той

факт, що Київ — це спортивна сто�

лиця країни. І ми й надалі будемо

пропагувати спорт і здоровий спо�

сіб життя. Сьогодні нагородження

відбулося безпосередньо перед

тренуванням, адже невдовзі ми

братимемо участь у досить цікавих

змаганнях — на честь 70�річчя виз�

волення Києва плануємо провести

грандіозний футзальний турнір за

участі досить серйозних команд.

Зокрема ведемо переговори з Каб�

міном, аби він долучився до цього

заходу”
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Цей день в історії 27 вересня

Сьо одні відзначають Міжна-
родний день т ризм
1781 — с ладі Росії творено

Київсь е, Черні івсь е, Нов ород-
Сіверсь е намісництва
1825 — в Ан лії п щений в е с-

пл атацію перший світі паровоз
1885 — Хар ові від ритий

Південноросійсь ий техноло іч-
ний інстит т — перший Росій-
сь ій імперії вищий технічний нав-
чальний за лад
1895 — шведсь ий хімі Альф-

ред Нобель підписав розпоря-
дження про створення після йо о
смерті фонд , отрий б де виді-
ляти частин приб т ів на Нобе-
лівсь премію
1912 — Києві від рили стаді-

он «Спортивне поле» на 3 тисячі
лядачів
1947 – народився олланд-

сь ий ф тболіст, олишній тренер
ф тбольно о л б "Зеніт" Ді Ад-
во ат
1964 — иївсь е "Динамо"

вдр е здоб ло К бо СРСР з
ф тбол , перемі ши фіналі
"Крылья советов" (К йбишев) —
1:0. Гол на рах н Леоніда Ка-
невсь о о (17 хв.). За рою на
триб нах Вели ої спортивної аре-
ни ім. Леніна в Мос ві спостері а-
ли 90 тисяч болівальни ів. С див
Тофі Бахрамов.
1972 — народилася володар а
інопремій "Ос ар" і "Еммі", аме-
ри ансь а іноа триса Гвінет
Пелтро
1976— народився відомий іта-

лійсь ий ф тболіст, нападни і а-
пітан ф тбольно о л б "Рома"
Франчес о Тотті
1977 — п с першої атомної

еле тростанції У раїни — Чорно-
бильсь ої АЕС
1978 — народилася відома -

раїнсь а поп-співач а Ані Лора
1990 — вст п СРСР до Міжна-

родної ор анізації римінальної
поліції (Інтерпол)
1994 — на Ньюфа ндленді

за рита остання в Канаді
війсь ова база США
1998 — заснована омпанія

Google

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

Х Р Е Щ А Т И К вист п стін и
(архіт.)

"Віднесені віт-
ром" — а три-

са

"Девід Копер-
фільд" – автор

ба атолюдний
бен ет

механічний
м зичний ящи

арета з
від идним
верхом

за риття
підприємств,
звільнення
робітни ів

малень ий
спис (іст.)

освячений на
вели день хліб

індійсь ий
півень

інша назва
Одесси (іст.)

предмет для
захист воїна

емблема ні-
мець их фа-

шистів

рісло монарха

бо смерті,
володар

мертвих (міф.)

шаш а, я
знімають за
недо ляд

ондитерсь ий
виріб

ори в Півд.
Америці

частина імна-
ти

висо і чоботи

матеріал з п х
ролів

ірландсь а
бо иня, епонім

Ірландії

"Уся
оролівсь а
рать" —

письменни

по они,
при рашені
поз ментами,
бахромою

необхідна
іль ість членів
ор анізації для

від риття
зборів

лізма (заст.)

Горбачов,
ініціали

дерево род.
маслинових

чарівниця

На ородження переможців Спарта іади з ф тзал серед держсл жбовців відб лося безпосередньо перед трен ванням
оманди
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