
Київ підключають до тепла
У столиці стартував опалювальний сезон

Столиця — ветеранам
Соціальний захист колишніх воїнів посилять, а до Дня визволення Києва
вони отримають матеріальну допомогу

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Сьо одні, 1 жовтня, весь світ свят є
Міжнародний день людей похило о ві ,
а в У раїні ще й вшанов ють ветеранів
війни. Соціальний захист цієї ате орії
меш анців міста є д же важливим зав-
данням для влади. Тож чора питання
матеріально о забезпечення та підтри-
мання достатньо о рівня життєзабезпе-
чення соціально вразливих ромадян об-
оворили на розширеном засіданні Ко-
ле ії місь адміністрації під олов ванням
очільни а КМДА Оле сандра Попова.

З нагоди відзначення 70�ї річниці визволення Києва (6

листопада) ветерани війни, які брали участь у звільненні

міста від німецько�фашистських загарбників, отримають

матеріальну допомогу. На такі цілі зі скарбниці міста буде

витрачено 27 млн грн, що дасть змогу посилити соціаль�

ний захист майже 77 тисяч ветеранів війни та жертв на�

цистських переслідувань. Про це під час засідання заявив

голова КМДА Олександр Попов.

“Ми зробили дуже важливий та адекватний до наших

можливостей крок напередодні цієї визначної дати — 27

млн грн рішенням міської ради, яке буде прийняте на цьо�

му тижні, місто спрямує на підтримку ветеранів війни”,—

зазначив Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації наголосив, що, попри

складну фінансову ситуацію, столична влада відшуковує

можливості підтримувати соціально вразливі категорії на�

селення. Окрім того, він закликав політичні сили та гро�

мадські організації також підтримати визволителів міста.

“Буде проведена акція з залучення позабюджетних кош�

тів, які будуть спрямовані додатково на підтримку ветера�

нів. Громадські організації, окремі фізичні особи, депутати

Київради, політичні партії та підприємства матимуть змо�

гу особисто висловити повагу до ветеранів війни. Це знач�

ний фонд, який буде спрямований на те, щоб віддати на�

лежне визволителям Києва”,— наголосив Олександр По�

пов.

Як повідомила в. о. директора Департаменту соціальної

політики Наталія Хоменко, підтримка рівня життєзабез�

печення ветеранів війни — це не одноразова акція до ви�

значної дати, а систематична робота соціальних служб.

“Чисельність ветеранів війни в Києві щороку зменшує�

ться. Станом на 1 вересня 2013 року кількість ветеранів у

столиці України складає 77 тисяч осіб, тоді як у 2012 році

було 91,4 тисяч осіб. Саме тому створення належних умов

для їхнього проживання та формування у суспільстві ша�

нобливого ставлення до них — наше першочергове зав�

дання”,— відзначила пані Хоменко.

Так, для впровадження зазначених цілей Департамен�

том проводиться низка заходів. Зокрема на виконання со�

ціальних ініціатив Президента України у 2013 році розмір

державної допомоги до Дня Перемоги збільшився на 10 %.

А матеріальна допомога до цього свята від міста склала 37

млн грн, яку отримало 77 тисяч осіб. При цьому вперше

таку підтримку отримали Праведники Бабиного Яру та ве�

терани підпільно�партизанського руху.

Окрім того, наразі інвалідам війни надається 100�від�

соткова знижка плати за користування житлом та кому�

нальними послугами в межах норм споживання, встанов�

лених законодавством: учасники бойових дій сплачують

лише 25 %, учасники війни — 50 %, діти війни — 75 % вар�

тості послуг ЖКГ в нормах споживання. Ветеранам війни

першочергово оформляються документи на отримання

субсидій. Ще органами соціального захисту столичних

РДА забезпечується проведення капітального та поточних

ремонтів квартир, індивідуальних житлових будинків ве�

теранів війни. У 2013 році на такі цілі передбачено 584 ти�

сячі грн.

Також у Києві працює 12 територіальних центрів по об�

слуговуванню непрацездатних громадян та інвалідів, пра�

цівниками яких на дому обслуговується майже 15 тисяч

осіб, з них 5,8 тисяч — ветерани війни. А от спеціалізована

мобільна служба при Київському міському територіально�

му центрі соціального обслуговування за 9 місяців цього

року надала транспортні послуги майже 6 тисячам інвалі�

дів, 65 % з яких ветерани війни.

Як інформують в Департаменті соціальної політики, со�

ціально�побутове та медичне обслуговування ветеранів та

інвалідів війни здійснюють два будинки�інтернати геріат�

ричного профілю та чотири психоневрологічних інтерна�

ти. На їх утримання в бюджеті міста на цей рік передбаче�

но 28,6 млн грн.

Гострою залишається і питання санаторно�курортного

лікування. Так, за 9 місяців 2013 року за кошти державно�

го бюджету оздоровлено майже дві тисячі осіб. А за раху�

нок коштів, передбачених на виконання міської цільової

програми “Турбота. Назустріч киянам”, ветерани війни

отримали 70 путівок до Київської міської курортної баль�

неолікарні.

Наостанок відзначимо, що вже на традиційні заходи з

підтримки ветеранів війни місто постійно ініціює додатко�

ві проекти. Зокрема цього року у столиці запрацює прото�

тип страхової медицини на базі Муніципальної лікарняної

каси. На першому етапі до нього включать пенсіонерів,

воїнів�інтернаціоналістів та породіль. А за успішного

впровадження до ініціативи долучать й інші соціально

вразливі верстви населення, в тому числі і ветеранів.

Також місто розгляне можливість оновлення автомо�

більного парку існуючих закладів, які опікуються ветера�

нами. Адже більшість з машин вже відслугували понад 15

років. Відповідні пропозиції будуть розглянуті при форму�

ванні бюджету на 2014 рік

Зарплата "по�білому" 

Питання ле алізації заробітних плат залишається
надзвичайно а т альним для раїнців, в том числі
й для иян
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Нове життя "Калиноньки" 

У Святошинсь ом районі від рили апітально
відремонтований садо
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Місце, де повертають усмішки 
КП "Київсь а місь а стоматоло ічна полі ліні а" –
одна з найбільших в У раїні і Європі – відзначає 50-
річний ювілей

СТОР. 4

У номері

Новини
У Києві запрацював перший 
відкритий ІТ�університет
Днями місті офіційно запрацював Bionic University,

що є освітньою ініціативою раїнсь о о інноваційно о
пар Bionic Hill. Новий за лад навчатиме фахівців за
трьома напрям ами: Tech skills (навич и про рам -
вання), Soft skills (навич и соціальної взаємодії),
Entrepreneurship (навич и підприємництва).
До офіційно о від риття Bionic University майже рі

працював тестовом режимі. За цей час б ло ство-
рено навчальні про рами, сформовано оманд тре-
нерів, зал чено партнерів. За лад розрахований на
підвищення валіфі ації понад тисячі фахівців на рі .
Партнерами ніверситет вже стали Infopulse, Cisco,
HP, Ciklum, Luxoft, Art-Master.
Наразі за лад працює на базі Києво-Мо илянсь ої

а адемії. А після від риття першої чер и Bionic Hill
2015 році ніверситет переїде на територію інновацій-
но о пар .
Із на оди від риття ніверситет 27 вересня до Ки-

єва приб ла деле ація представни ів відомих на-
вчальних за ладів, висо отехноло ічних та онсалтин-
ових омпаній. Напередодні рочистої події з міжна-
родними партнерами з стрівся і олова КМДА Оле -
сандр Попов.
“В У раїні сьо одні працює 200 тисяч ІТ-спеціалістів,

ще 15 тисяч щорічно вип с ають провідні навчальні
за лади. Але для розвит нових омпаній необхідні
не лише теоретичні знання, а перед сім підприєм-
ниць і навич и, а цьо о, на жаль, наші ВНЗ не дають.
У Bionic University, о рім про рам вання, розвивати-
м ть і підприємниць і навич и. Все починається з мо-
лодих талановитих людей і нових можливостей для
них”,— на олосив під час з стрічі Оле сандр Попов

“Київенерго” здійснює заміну 
тепломереж у цілодобовому режимі
У зв’яз з почат ом 30 вересня опалювально о се-

зон фахівці “Київенер о” та підрядні ор анізації, я і
здійснюють роботи із заміни теплових мереж, працю-
ють де іль а змін цілодобовом режимі.
Наразі столиці заверш ють замін 35-ти діляно

тепломереж. Відповідно до попередньо хвалених
рафі ів, ці роботи план ється здійснити до 15 жовт-
ня. У зоні ре онстр ції тепломереж наразі знаходить-
ся 348 або 2 % споживачів (житлових та адміністра-
тивних б дин ів тощо).
У зв’яз з почат ом опалювально о сезон значно

раніше алендарно встановлено о термін для забез-
печення своєчасно о під лючення та их споживачів
до опалення на цих ділян ах тепломереж роботи а ти-
візовано. Збільшено, зо рема, іль ість зал чено о
персонал та техні и. На 21-й ділянці роботи план є-
ться завершити до 1 жовтня, на 14-ти ділян ах — до
10 жовтня.
“Київенер о” звертається до иян з проханням із

роз мінням поставитися до здійснення фахівцями
енер опостачальної омпанії робіт вечірній та нічний
час

Відбудуться громадські слухання
щодо проекту реконструкції БСА
10 жовтня ПАТ “АК “Київводо анал” запрош є всіх

взяти часть ромадсь их сл ханнях щодо прое т
ре онстр ції Бортниць ої станції аерації.
Захід розпочнеться о 9.00 з е с рсії на території

БСА (в л. Коле торна, 1). Засідання та об оворення
прое т заплановано на 11.00 в Дарниць ій РДА (в л.
Кошиця, 11).
Захід передбачає детальне об оворення прое т

ре онстр ції БСА широ им олом часни ів на рівні
ерівни ів ви онавчої влади держави найвищо о рів-
ня, представни ів онтролюючих ор анів охорони здо-
ров’я, е оло ічних ромадсь их ор анізацій.
Серед запрошених до часті – представни и ряд ,

Міністерства ре іонально о розвит , б дівництва та
ЖКГ, Міністерства охорони нав олишньо о середови-
ща, Е оло ічної інспе ції У раїни, Державної санепід-
сл жби, столичної влади, Бориспільсь ої РДА, а та ож
представни и інвестора прое т ре онстр ції БСА,
ГО та ЗМІ

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Уже три дні температ ра повітря столи-
ці нижче 80 С, тож місто пост пово подає
тепло. Першими, традиційно, до тепло-
носіїв під лючають об’є ти соціальної
сфери, до 5 жовтня потеплішає в житло-
вих б дин ах. Про це йшлося під час за-
сідання штаб з під отов и до осінньо-
зимово о період .

У столиці 30 вересня теплоносій подали пологовим бу�

динкам, лікувальним установам, дошкільним та навчаль�

ним закладам з цілодобовим перебуванням дітей відповід�

но до заявок цих установ. Так, за інформацією ПАТ “Ки�

ївенерго”, станом на 30 вересня до централізованого опа�

лення підключено 34 об’єкти соціальної сфери за їхніми

заявками, зокрема 33 лікувальних заклади (стаціонари,

пологові будинки, поліклініки) та один об’єкт соціальної

сфери. Нагадаємо: перші будівлі до централізованого опа�

лення ПАТ “Київенерго” підключив 27 вересня. У цей

день з теплом уже були вісім лікарняних закладів та два по�

логові будинки.

Оскільки синоптики цього тижня уже прогнозують мі�

нусову температуру, найближчим часом розпочнуть пода�

чу теплоносіїв й у помешкання киян. “До середи ми під�

ключимо тепло у всіх об’єктах соціальної сфери й розпоч�

немо подачу теплоносіїв у житлові будинки. Для їх посту�

пового підключення нам знадобиться щонайменше тиж�

день”,— зазначив перший заступник голови КМДА Ана�

толій Голубченко.

У зв’язку з передчасним початком опалювального сезо�

ну в місті доводиться активізувати роботи з перекладання

тепломереж. Як зазначив заступник директора Департа�

менту житлово�комунальної інфраструктури Володимир

Баженов, зараз 500 будинків перебувають без гарячого во�

допостачання через реконструкції мереж. Найбільше жит�

лових будинків — 70 — у Солом’янському районі. Тут на

вул. Уманській якраз й триває заміна.

Анатолій Голубченко зазначив, що графік глобальних

реконструкцій тепломереж доводиться переносити, адже

попередні терміни закінчення (10�15 жовтня) потрібно на�

ближати й завершувати реконструкцію та подавати тепло

раніше. “Ми працюватимемо активніше, й до 5 жовтня 85

% усіх об’єктів будуть з гарячою водою, решта — 10�12

жовтня”,— каже Анатолій Голубченко. Також він доручив

першим заступникам голів РДА особисто перевірити, чи

відповідає температура в підключених до централізовано�

го опалення установах встановленим нормам.

Голова КМДА Олександр Попов відзначив, що опалю�

вальний сезон у вересні місто починає вперше, адже пого�

да диктує свої правила. “Якщо враховувати, що підклю�

чення відбувається після того, коли об’єкти подають заяву

до “Київенерго”, то прохання до голів районів та керівни�

ків департаментів прискорити цю процедуру”,— наголо�

сив Олександр Попов

КИЯНАМ ПОВЕРНУТЬ

ЗЕМЛІ ВАРТІСТЮ 

30 МЛН ГРН
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Новини

У місті вшанували пам’ять жертв Бабиного Яру
У Національном істори о-меморіальном заповідни “Бабин Яр”

Києві вшан вали пам’ять жертв фашизм . У церемонії взяли часть
Президент У раїни Ві тор Ян ович, прем’єр-міністр Ми ола Азаров,
Голова Верховної Ради Володимир Риба , се ретар РНБО Андрій
Клюєв, олова Київсь ої місь ої держадміністрації Оле сандр Попов,
заст пни місь о о олови — се ретар Київради Галина Гере а, оло-
ва Київсь ої обласної держадміністрації Анатолій Присяжню , пред-
ставни и ромадсь ості та д ховенства.
Учасни и церемонії по лали віти та він и до пам’ятни а жертвам

фашизм та вшан вали пам’ять за иблих хвилиною мовчання.
Саме на цьом місці, де нині знаходиться Національний істори о-

меморіальний заповідни , 72 ро и том під час фашистсь ої о пації
Києва нацисти почали розстрілювати мирних жителів. Більшість з них
б ли євреї, ци ани, війсь овополонені. За алом, за різними оцін ами,
т т за ин ло від 100 до 200 тисяч людей

Столиця вивчає польський досвід виробництва
електротранспорту
У рам ах робочої поїзд и в Польщ заст пни олови КМДА Михай-

ло Костю відвідав одне з найбільших польсь их підприємств із вироб-
ництва рей ово о транспорт — трамваїв, еле тричо , поїздів, ло о-
мотивів. Компанія та ож займається прое т ванням, модернізацією й
ремонтом р хомо о с лад .
“Столична влада сьо одні взяла рс на створення моди на ромад-

сь ий транспорт, аби зменшити роль приватно о автомобіля в пере-
везеннях і та им чином звільнити столицю від засилля автотранспор-
т , розширити пішохідний простір і поліпшити е оло ію в місті. Одна
для цьо о ми маємо запропон вати иянам та остям Києва с часний,
омфортний і рафі овий ромадсь ий транспорт, щоб людей вини -
ло бажання ним с ористатися. Сьо одні столиця нала одила вироб-
ництво власних трамваїв на базі КП “Київпастранс”, саме том досвід
цій сфері лідера з ви отовлення рей ово о транспорт на польсь о-

м рин та одно о з постачальни ів на європейсь ий рино для нас є
надзвичайно ці авим”,— зазначив Михайло Костю .
Тож особлив ва заст пни олови КМДА приділив трамваям, що

ви отовляє підприємство. Вони мають зов с часної форми та вели-
і ві на, оснащені системою ондиціон вання та моніторин , а та ож
мають низь ий рівень підло и, що забезпеч є зр чність орист ван-
ні транспортом людям із особливими потребами. Усі матеріали, що
ви ористов ються для ви отовлення р хомо о с лад , во нетрив і.
Крім то о, трамваї приблизно на 20 % споживають менше еле тро-
енер ії. Термін е спл атації та о о р хомо о с лад , за словами ви-
робни а, с ладає щонайменше 30 ро ів

Цифра дня

7 263 400 000 
гривень — на таку суму виконано будівельних робіт столичними
підприємствами у січні–серпні 2013 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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На Печерську відновлюють роботу ДНЗ
Нещодавно олова Печерсь ої РДА Сер ій С щен о ознайомився з

роботою нововведено о дош ільно о навчально о за лад № 450
(б льв. Др жби Народів, 14-а). Він о лян в поб тові приміщення, по-
спіл вався з харями, з педа о ічними працівни ами та бать ами
малень их иян. У рам ах реалізації соціальних ініціатив Президента
У раїни столиці триває а тивна робота щодо розширення мережі до-
ш ільних навчальних за ладів та забезпечення дост п ожної дитини
до дош ільної освіти. Та , Сер ій С щен о перевірив стан ремонтних
робіт дош ільно о навчально о за лад № 143 на б льв. Лесі У раїн-
и, 24-а та відвідав приміщення, орендовані підприємством “У ржит-
лосервіс”. Дире тор підприємства запевнив, що їхня ор анізація звіль-
нить приміщення до 4 жовтня поточно о ро . Керівництво район об-
оворило питання ремонт вивільнених приміщень та я найшвидшо о
відновлення роботи 4-х р п садоч а на 80 місць

Прокуратура вимагає повернути киянам землі
вартістю 30 млн грн
Про рат ра Дарниць о о район столиці заявила позов до с д та

вима ає поверн ти територіальній ромаді 5 а землі на в л. Архіте -
тора Вербиць о о, 1 вартістю понад 30 млн рн.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Дарниць ої про рат ри,

на підставі рішення Київради 2002 році в азан земельн ділян б -
ло надано в оренд об’єднанню підприємств стро ом на 25 ро ів для
здійснення осподарсь ої діяльності.
Одна , я встановлено про рорсь ою перевір ою, в пор шення
мов до овор підприємці тривалий час не сплач вали орендн плат
за орист вання землею. Зо рема постановою О р жно о адміністра-
тивно о с д вже б ло задоволено позов про рат ри район про
стя нення з орендарів забор ованості по орендній платі с мі понад
112 тис. рн, я е та і не б ло ви онано відповідачами.
У зв’яз з р бим пор шенням за онодавства з бо земле орис-

т вачів про рат ра Дарниць о о район зверн лася до Господар-
сь о о с д з вимо ою розірвати до овір оренди в азаної земельної
ділян и та зобов’язати об’єднання підприємств поверн ти її до ом -
нальної власності

За вихідні рятувальники загасили займання 
4=х автомобілів
Цими вихідними иянам в отре довелося рят вати власні авто-

транспортні засоби, адже за два дні всти ло спалахн ти аж 4 автів и.
Через зам нення еле тропровод и під час р х по в л. Кривоноса,

що Солом’янсь ом районі столиці, зайнялося авто Volkswagen. За
лічені хвилини до місця займання приб ли рят вальни и з 3-ї держав-
ної пожежно-рят вальної частини, отрим вдалося за асити пол м’я
за 10 хвилин. Внаслідо пожежі пош оджено еле тропровод автів и,
та, на щастя, принаймні ніхто не постраждав. Пізніше, с бот , Дніп-
ровсь ом районі по проспе т Тичини біля дев’ятиповерхів и спалах-
н в ВАЗ-2114. Во онь, отрий охопив сю автів , за дея ий час пере-
ин вся й на два припар ованих пор ч автомобілі — Chevrolet Aveo та
Renault Kengoo. Рят вальни и оперативно приб ли на поміч й бороли-
ся із займанням за допомо ою піно енератора. Це дозволило врят -
вати Chevrolet та Renault, я их під дією во ню попсовано лише ла о-
фарбове по риття. А от власни ові ВАЗа доведеться п вати нов ав-
тів , адже пожежа повністю знищила транспортний засіб. Займання
вдалося лі від вати. Е сперти дослідно-випроб вальної лабораторії
при ГУ Держсл жби У раїни з надзвичайних сит ацій м. Києві нара-
зі встановлюють причин займання. Та ож відпрацьов ється версія за-
несення сторонньо о джерела живлення

Такі дружні Павлови
Відучора в столиці функціонує 15 дитбудинків сімейного типу
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Сімейні форми виховання
є пріоритетом вирішенні
проблеми сирітства в
У раїні. У Києві досить
спішно діє про рама
створення дитб дин ів сі-
мейно о тип . У місті
ф н ціон є 15 та их за-
ладів, один із них — ро-
дини Павлових — чора
офіційно від рився Дніп-
ровсь ом районі.

З нагоди Дня усиновлення у столи�

ці відбулося відкриття першого у

Дніпровському районі і загалом п’ят�

надцятого у столиці дитячого будин�

ку сімейного типу. Сім’я Павлових

має власних дітей, всиновлену дів�

чинку та ще четверо діток взяли на

виховання. Учора ця дружна родина

приймала гостей з нагоди офіційного

відкриття їхнього дитбудинку сімей�

ного типу, що на Харківському шосе,

4. Для розміщення ДБСТ місто виді�

лило житлову площу, об’єднавши

кілька квартир у одну на понад 150�

ти квадратних метрах. Було зроблено

сучасний ремонт, придбані необхідні

меблі та сучасна побутова техніка. До

родини завітали заступник голови

КМДА Віктор Корж, голова Дніп�

ровського району Сергій Кравченко,

депутат Київради Павло Тесленко та

начальник Служби у справах дітей

міста Києва Микола Кулеба. І, звіс�

но, не з порожніми руками, а з пода�

рунками — телевізором, комп’юте�

рами, побутовою технікою та систе�

мою для доочистки води.

“Стратегічне завдання влади — це

здійснення усіх необхідних заходів,

аби якомога менше дітей потрапляли

у складні життєві обставини, з цією

метою реалізуються й соціальні ініці�

ативи Президента України. Адже са�

ме сімейне середовище, родинний

затишок, батьківське піклування —

невід’ємні складові повноцінного

розвитку та виховання дитини. Саме

тому міська влада активно працює і

продовжуватиме роботу з влашту�

вання дітей у сімейні форми вихо�

вання”,— зазначив Віктор Корж.—

Загалом у нас уже діє 15 таких дитбу�

динків, ще два відкриються поточно�

го року та п’ять — наступного. Зага�

лом наше головне завдання полягає у

тому, щоб усі діти�сироти у місті ви�

ховувалися у таких закладах, і це пи�

тання перебуває на особистому кон�

тролі у Олександра Попова”.

Як розповів Микола Кулеба, сім’я

Павлових — особлива. По�перше, у

них є четверо власних біологічних

дітей (найстарший син живе окремо

і вже має свою родину), іще одну дів�

чинку вони всиновили, та, перш ніж

стати батьками�вихователями у

дитбудинку сімейного типу, мали ве�

ликий досвід опіки над дітьми�сиро�

тами, бо брали участь у роботі Благо�

дійної організації Центр сімейного

виховання “Моя сім’я”. Крім того,

це перша у місті родина, яка узяла на

виховання четверо діток, які є рідни�

ми братами та сестрами. Дарина (7

років), Вероніка (8 років), Данило

(10 років) та Ілля (11 років) не при�

ховують свого захоплення від своєї

нової сім’ї і нової оселі.

“У нас є власні кімнати, столи і

навіть шведська стінка для занять.

Крім того, тут є де бігати”,— довір�

ливо розповідає Данило. Разом із

сестричками він станцював для гос�

тей гангам стайл, покрутився на го�

лові та пройшовся по кімнаті на ру�

ках. За “діджейським” магнітофо�

ном — старший Ілля. Діти дуже при�

вітні і відкриті, із задоволенням роз�

повідають про нову велику сім’ю,

свої обов’язки та досягнення.

“Важко було із першими двома

дітьми,— сміється мама — Ольга Пав�

лова,— з появою третього змінюється

уже погляд на світ, а після четвертого

зрозуміла, що хочу велику родину. До

створення прийомної сім’ї ми з чоло�

віком йшли кілька років — це був час

роздумів і сумнівів. Проте ми стільки

вклали у виховання власних дітей, що

навіть вони прагнуть поділитися цим

теплом із ближніми, тож думаю, у нас

вийшла дуже гармонійна родина, де у

кожного свої захоплення і водночас

спільні інтереси”.

До речі, як зауважив голова КМДА

Олександр Попов, на сьогодні столи�

ця України є одним із лідерів з влаш�

тування дітей�сиріт у сімейні форми

виховання. А національне усинов�

лення в Києві в чотири рази популяр�

ніше за міждержавне. “Нам приємно,

що сьогодні наше місто є одним із лі�

дерів країни за показниками забезпе�

чення посиротілих дітей сімейними

формами виховання. Вони у столиці

сягають 87 % проти 80 % в середньо�

му по Україні. Особливо важливо, що

юні кияни знаходять нові родини тут,

у рідному місті. І це заслуга киян, які

є людьми небайдужими та чуйни�

ми”,— зазначив голова КМДА.

Олександр Попов зауважив, що

сьогодні у Києві національне уси�

новлення значно переважає міждер�

жавне, співвідношення становить 80

% до 20 %. Крім того, наразі міська

влада приділяє значну увагу питан�

ню подолання сирітства.

“У соціальних ініціативах Прези�

дента України питання подолання

проблеми сирітства стоїть на чільно�

му місці. Як підкреслює Віктор Яну�

кович, обов’язок влади — зробити

все, аби діти�сироти знайшли собі

родину та щоб життя дітей у нових

сім’ях було благополучним. У Києві

працюють спеціальні служби, які

опікуються саме цими питання�

ми”,— зазначив Олександр Попов

Нове життя "Калиноньки"
У Святошинському районі відкрили капітально відремонтований
дитсадок
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

На День дош ільни а для меш анців
мі рорайон Новобіличі, що Свято-
шинсь ом районі, влашт вали свя-
то — після апітальної ре онстр ції
від рили дитячий садочо , я ий ба-
ато ро ів працював не за призна-
ченням. Уже 10 жовтня “Калинонь-
а”, а саме та назв матиме до-
ш ільний за лад № 587, зможе
прийняти понад 220 малю ів.

Майже 15 років споруда (за адресою вулиця Бу�

лаховського, 28�а) була в оренді у різних струк�

тур, а територія заростала деревами та бур’янами.

Тож коли сюди приїхала спецтехніка, мешканці

довколишніх будинків були впевнені, що запла�

новано звести висотку. Якийсь час будівельники

працювали під пильним наглядом ініціативних

святошинців, які були готові захищати дитсадок

від знесення. Коли ж усім стало очевидно, що

триває реконструкція дошкільного закладу, то ра�

дості молодих мам, яких дуже багато у цьому мік�

рорайоні, не було меж. Власне, від старого примі�

щення тут залишилися хіба що стіни. Решту —

фасади, вікна, покрівлю, тепло� та водопостачан�

ня — було оновлено.

На відкриття “Калиноньки” завітали поважні

гості — заступник голови КМДА Віктор Корж,

голова Святошинського району Юрій Бондар,

директор Департаменту освіти і науки, молоді та

спорту Оксана Добровольська, депутати Київра�

ди. Перш ніж перерізати червону стрічку, Віктор

Корж та Юрій Бондар посадили кущі калини як

символ щасливого дитинства для маленьких до�

шкільнят.

“Дуже приємно, що саме у День дошкілля, у

столиці відбулося відкриття чергового дитячого

садочка. Загалом протягом року повноцінно за�

працюють 24 садочки. Для забезпечення доступу

кожної дитини до дошкільної освіти в рамках ре�

алізації соціальних ініціатив Президента України

щодо розширення мережі дошкільних навчаль�

них закладів у кожному районі столиці було обра�

но певну кількість дитсадків, які потребують від�

новлення. Наразі ми можемо констатувати, що

задіяні шляхи надають можливість розширити

мережу на 4 500 місць. Крім того, наступного ро�

ку у столиці продовжиться робота з повернення

та відновлення дошкільних навчальних закладів.

Наразі визначено 27 об’єктів”,— зазначив Віктор

Корж.

Юрій Бондар висловив подяку всім, хто доклав

зусиль для введення в дію соціального об’єкта, та

повідомив, що з нагоди свята усі дошкільні закла�

ди району отримають сертифікати (вартістю до 10

тисяч гривень) на придбання подарунків відпо�

відно до потреб дитсадків, пропозицій керівниц�

тва та батьківських комітетів.

“Калинонька” — це дитячий садочок, у який

малюки, напевно, захочуть ходити. Для цього ми

зробили все необхідне — чудові ігрові майданчи�

ки, затишні кімнати зі спеціальними меблями та

гарним інтер’єром. Крім того, зручно буде працю�

вати і персоналу садка, адже тут сучасне оснащен�

ня кухні та пральні”,— розповів Юрій Бондар.

Як пояснила завідуюча дошкільним закладом

№ 587 Олена Шовкун, набиратимуть групи у ди�

тячий садочок відповідно до електронної черги. У

тому, що групи сформують досить швидко, ні в

кого сумнівів нема, адже у мікрорайоні багато но�

вобудов, і наявні садочки не в змозі прийняти всіх

охочих.

“Алісі майже три роки, і їй саме час йти в мо�

лодшу групу, проте коли ми реєструвалися в елек�

тронній черзі, то дізналися, що у садочках на ма�

сиві всі групи переповнені, і за списком нарахо�

вують до 35 дітей, тому ми вирішили дочекатися,

коли відкриють “Калиноньку”,— розповіла мама

дівчинки, Ірина Щербакова.— Прийшли з Алі�

сою подивитися, як усе облаштовано, і мала в за�

хопленні від чудових майданчиків, тут навіть є

маленьке футбольне поле для малюків!”.

До речі, як зауважив Віктор Корж, у Києві, за

попередніми підрахунками, є ще майже 60 садоч�

ків, які, як і “Калинонька”, багато років перебу�

вають в оренді в різноманітних організацій, тож у

влади є ще чимало роботи, аби відновити функ�

ціональне призначення дошкільних закладів і ви�

конати доручення Президента — “Одна дитина —

одне місце у садку”

Перш ніж перерізати червон стріч , заст пни олови КМДА Ві тор Корж та олова Святошинсь ої РДА
Юрій Бондар посадили щі алини я символ щасливо о дитинства для малень их дош ільнят

До родини на новосілля почесні ості завітали не з порожніми р ами, а з подар н ами – телевізором, омп`ютерами,
поб товою техні ою та системою для доочист и води
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Ділові новини

Спрощення для платників
податків
Глава держави підписав За он

№ 441-VII “Про внесення змін до
За он У раїни “Про державн
реєстрацію юридичних осіб та фі-
зичних осіб — підприємців” щодо
спрощення реєстрації осіб я
платни ів подат ів”. За оном пе-
редбачено можливість подання
заяви про добровільн реєстра-
цію я платни а подат ПДВ
та/або обрання спрощеної систе-
ми оподат вання державном
реєстратор я додат а до реєс-
траційної арт и, що подається
для проведення державної реєс-
трації юридичної особи або фі-
зичної особи — підприємця. Дер-
жавний реєстратор передає до
подат ових ор анів одночасно з
відомостями з реєстраційної
арт и на проведення державної
реєстрації юридичної особи або
фізичної особи — підприємця
еле тронн опію вищезазначе-
ної заяви. До мент набирає чин-
ності одночасно із За оном У ра-
їни “Про внесення змін до Подат-
ово о оде с У раїни щодо ре-
єстрації осіб я платни ів подат-
ів”, я ий вст пає в сил через
три місяці з дня йо о офіційно о
оп блі вання

Дозвільних документів 
стане менше

Президент У раїни підписав За-
он № 442-VII “Про внесення змін
до дея их за онів У раїни щодо

с орочення іль ості до ментів
дозвільно о хара тер , я і повинні
одерж вати оператори рин хар-
чових прод тів”. Зо рема перед-
бачається с орочення іль ості
дозвільних процед р, а та ож до-
ментів дозвільно о хара тер ,

необхідність отримання я их не
передбачена За оном У раїни
“Про Перелі до ментів дозвіль-
но о хара тер сфері осподар-
сь ої діяльності”, інформ є Держ-
підприємництво. Та , вносяться
зміни до ряд За онів У раїни, а
саме: “Про державне ре люван-
ня виробництва і обі спирт ети-
лово о, оньячно о і плодово о,
ал о ольних напоїв та тютюнових
виробів” (вил чено видач довід-
и, я а не внесена до Перелі до-
ментів дозвільно о хара тер

сфері осподарсь ої діяльності,
затверджено о за оном від 19
травня 2011 ро № 3392); “Про
захист людини від вплив іоніз -
ючо о випромінювання” (ви люче-
на норма про те, що прод ти
харч вання, продовольча сирови-
на і питна вода, а та ож с п тні
матеріали, що онта т ють з ними
під час виробництва, збері ання,
транспорт вання і реалізації, під-
ля ають сертифі ації в поряд ,
я ий визначається за онодав-
ством У раїни); “Про бджільниц-
тво”; “Про безпечність та я ість
харчових прод тів”; “Про риб ,
інші водні живі рес рси та харчов
прод цію з них” та “Про моло о
та молочні прод ти” (із за онів
вил чено норми, я і стос ються

атестації виробництва (перероб-
и), ос іль и на ці види діяльності
видаються до менти дозвільно о
хара тер : для переміщення това-
рів — ветеринарні до менти, для
здійснення діяльності об’є тів (по-
т жностей) — е спл атаційні до-
зволи). Прийняття За он № 442-
VII проди товано необхідністю
спрощення діяльності с б’є тів
осподарювання, дере ляції під-
приємниць ої діяльності, армоні-
зації за онодавства У раїни із за-
онодавством Європейсь о о Со-
юз частині видачі до ментів
дозвільно о хара тер . За он на-
бирає чинності з дня, наст пно о
за днем йо о офіційно о оп блі -
вання

Рух з жовтня — 
з увімкненими фарами

ДАІ У раїни на ад є, що з 1
жовтня на замісь их доро ах
транспортні засоби повинні р ха-
тися з вім неним світлом фар
денн пор доби. Відповідно до
п н т 9.8 Правил дорожньо о р -
х , з ідно з постановою Кабінет
Міністрів У раїни від 11 люто о
2013 ро № 111 “Про внесення
змін до Правил дорожньо о р х ”,
що вст пили в дію 15 вітня цьо о
ро , з 1 жовтня по 1 травня на
всіх механічних транспортних за-
собах поза населеними п н тами
повинні б ти ввім нені денні хо-
дові во ні, а в разі їх відс тності в
онстр ції транспортно о засо-
б — ближнє світло фар.

Основна мета цієї вимо и є
зменшення ризи вини нення
дорожньо-транспортних при од
на позамісь их доро ах шляхом
додат ово о позначення транс-
портно о засоб , що р хається

Ліміт пільгових місць — 
незаконний

Генеральна про рат ра заяв-
ляє, що власни и маршр тних
та сі діють неза онно, встанов-
люючи обмеження іль ості місць
для піль ови ів. “За онодавством
не обмежено іль ість піль ови-
ів, я их повинен перевозити пе-
ревізни на о ремо взятом рей-
сі”,— цит ють “У раїнсь і новини”
заст пни а начальни а оловно о
правління захист прав і свобод
ромадян та інтересів держави,
протидії ор пції й злочинності в
сфері транспорт Генпро рат -
ри Артема Єремен а. Відта
власни и маршр то не мають
права встановлювати я і-неб дь
обмеження при визначенні іль-
ості місць маршр тних та сі
для безоплатно о проїзд піль о-
ви ів. Він під реслив, що з дер-
жавно о бюджет власни ам
маршр тних та сі, та само я і
ом нальним перевізни ам, ом-
пенс ється значна рошова с ма
для перевезення піль ови ів. Та ,
2013 році б ло виділено 300

млн рн на омпенсацію автопе-
ревізни ам. Водночас, за рез ль-
татами про рорсь ої перевір и,
виявлено 38 фа тів, я і мають

озна и римінально о правопо-
р шення в частині автопереве-
зень, чим завдано державі збит-
ів на близь о 5 млн рн. Вже
притя н то до римінальної від-
повідальності за подібні правопо-
р шення 95 посадових осіб ви о-
навчої влади із сіх ре іонів У ра-
їни. Істотні пор шення сфері о-
р пції на транспорті виявлено в
1/3 областей У раїни. Напри лад,

Запорізь ій області виявлено
фа т омпенсації за піль овий
проїзд підприємств , я е вже по-
над рі вза алі не здійснювало
перевезень. Єремен о під рес-
лив, що виявлені фа ти правопо-
р шень ще раз засвідчили наяв-
ність ор пції при омпенсації
піль ових перевезень з бо я
ор анів влади, та і самих пере-
візни ів

Квитки подорожчають 
непомітно

Пасажири пра тично не відч -
ють подорожчання вартості про-
їзд залізничном транспорті з
1 жовтня 2013 ро через вст п
дію пониж ючо о алендарно о
оефіцієнта, запевняє “У рзаліз-
ниця”. Та , з 1 жовтня запланова-
ний др ий етап підвищення та-
рифів на 10 % на проїзд залізни-
цею. Одна одночасно вст пить
дію пониж ючий алендарний о-
ефіцієнт інде сації вартості проїз-
д пасажирсь их поїздах —
0,93. Та им чином, для пасажирів
вартість вит ів залишиться

пра тично незмінною порівнян-
ні з вереснем, оли діяв ален-
дарний оефіцієнт, — 1,02. Від-
повідно, вартість проїзд пей-
ном ва оні поїзда № 91 Київ —
Львів ( оефіцієнт по днях тиж-
ня — 1) з першо о жовтня зросте
лише на 53 оп. та с ладатиме
209,02 рн. У вересні вона с ла-
дала 208,49 рн. У плац артном
ва оні цьо о поїзда з 1 жовтня
підвищення с ладе 23 оп.— вар-
тість проїзд зросте до 105,03
рн. У вересні ціна вит а на про-
їзд в анало ічном ва оні стано-
вила 104,80 рн. Мінімально змі-
ниться ціна на вит и і в інших па-
сажирсь их поїздах. Напри лад,
пейном ва оні поїзда № 12 Ки-

їв — Сімферополь вартість проїз-
д з 1 жовтня зросте на 84 оп. У
пейном ва оні поїзда № 13 Ки-

їв — Львів вартість проїзд зрос-
те на 29 оп., плац артном ва-
оні на 17 оп. На адаємо: відпо-
відно до на азів Міністерства ін-
фрастр т ри У раїни від 19
червня 2013 ро № 413 та
№ 414, змінюються тарифи на
перевезення пасажирів, ба аж
та вантажоба аж залізничним
транспортом вн трішньом та
міжнародном спол ченнях. Пер-
ший етап підвищення вартості
проїзд залізничним транспор-
том відб вся 10 липня, др ий
етап — з 1 жовтня. Тарифи на
проїзд поїздах Інтерсіті+, ва о-
нах СВ пасажирсь их поїздів,
примісь их поїздах залишаються
незмінними
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Зарплата "по�білому"
Питання легалізації заробітних плат залишається надзвичайно актуальним для українців, 
в тому числі й для киян

Як працює столиця
Сьогодні кожне сьоме підприєм�

ство столиці виплачує заробітну

плату на рівні мінімальної або навіть

нижче. Тобто з 65�ти тисяч підпри�

ємств, які звітують та сплачують по�

датки до бюджету, таких близько 10

тисяч. “І це при тому, що, за інфор�

мацією органів статистики, на сьо�

годні середня заробітна плата у Ки�

єві складає більш ніж 5 тис. грн на

місяць”,— підкреслює начальник

ГУ Міндоходів у м. Києві Ірина Но�

сачова. За даними відомства, най�

більше мінімізують заробітну плату

підприємства торгівлі, сфери послуг,

громадського харчування та транс�

порту. Є підприємства, де заробітна

плата сплачується значно нижче мі�

німально встановленого рівня —

500, 600, 900 грн.

Міська влада зі свого боку постій�

но наголошує на необхідності до�

тримання вимог щодо сплати у сто�

лиці податків, як того вимагає зако�

нодавство. “Проблемні питання

надходження до бюджету податку на

доходи фізичних осіб знаходяться

під особливим контролем Київської

міської державної адміністрації та

згруповані у три важливих блоки:

“зарплата у конвертах”, “нелегальна

зайнятість” та “сплата громадянами

ПДФО по деклараціях”. Ці питання

наразі вирішуються завдяки тісній

взаємодії з органами Міндоходів в

межах спільно розробленого Плану

заходів на 2013 рік”,— зазначає ди�

ректор Департаменту фінансів

КМДА Володимир Репік.

Податок на доходи фізичних осіб

залишається бюджетоутворюючим у

структурі загального фонду бюджету

міста. Так, у 2012 році надходження

ПДФО до бюджету міста становили

7 млрд грн (72,4 % в структурі за�

гального фонду бюджету), у 2013�му

заплановано отримати 8,2 млрд грн

(61,6 % в структурі загального фон�

ду), на даний час надійшло 5,3 млрд

грн (74,2 %). “Питання отримання

додаткових надходжень ПДФО слід

розглядати у двох площинах — лега�

лізація виплат заробітної плати (це

здебільшого стосується тих секторів

економіки, де суттєвий обсяг готів�

кових розрахунків, — торгівля,

транспорт, будівництво) та легаліза�

ція трудових відносин в принципі.

Адже чимало випадків, коли підпри�

ємець виплачує мінімальну заробіт�

ну плату в 1 147 грн. Формально він

закон не порушує, а реально праців�

ник отримує готівкою більше — і в

цьому випадку слід говорити про те,

що працівник свідомо сприяє не

тільки порушенню закону, але й зву�

женню власних соціальних гарантій,

пенсійного забезпечення. Ми ніко�

ли не закликали бізнес, мешканців

міста платити більше чи менше,

платити потрібно рівно стільки,

скільки вимагає Закон. Але потрібно

усвідомлювати, що скільки плати�

мо — таку якість життя і маємо. І це

стосується абсолютно кожного”,—

зауважив заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко.

Контроль та перевірки

У нашій державі контроль за до�

триманням законодавства про оплату

праці на підприємствах здійснюють

центральний орган виконавчої влади,

що забезпечує формування держав�

ної політики у сферах трудових відно�

син, соціального захисту населення,

органи доходів і зборів, а також про�

фесійні спілки та інші органи (органі�

зації), що представляють інтереси

найманих працівників. Загальний на�

гляд за дотриманням законодавства

про оплату праці також здійснює Ге�

неральний Прокурор України та під�

порядковані йому прокурори.

Органи доходів і зборів, зокрема,

мають право проводити перевірки

щодо дотримання трудового зако�

нодавства. “При проведенні фак�

тичної “трудової” перевірки (п. 80. 6

Податкового кодексу) податківці

можуть відслідковувати дотримання

роботодавцем законодавства щодо

укладення трудового договору,

оформлення трудових відносин з

працівниками (найманими особа�

ми), перевіряти наявність належно�

го оформлення трудових відносин,

перевіряти облік витрат на оплату

праці”,— розповідає "Хрещатику"

аудитор, бухгалтер�експерт консал�

тингової компанії “Прайм Рейт”

Альона Бондарєва. Серед основних

чинників перевірки може бути, на�

приклад, виявлення прихованого

фонду оплати праці, неоформлених

працівників на підприємстві. Також

перевірка може бути здійснена у ви�

падку отримання податковим орга�

ном інформації про використання

праці найманих осіб без належного

оформлення трудових відносин та

про виплати роботодавцями доходів

у вигляді заробітної плати без спла�

ти податків до бюджету. Наслідком

такої перевірки може стати донара�

хування податку на доходи фізич�

них осіб.

За словами начальника ГУ Міндо�

ходів у м. Києві Ірини Носачової,

сьогодні люди все частіше розумі�

ють, що, отримуючи зарплату у кон�

верті, вони тим самим обмежують

свої права. Тому, щоб захиститись,

вони самі звертаються за допомогою

до податківців. “З кожним днем

сумлінних працівників стає все біль�

ше. Так, з початку 2013 року від не�

байдужих громадян ми отримали

372 звернення, з яких по 274 фактах

було підтверджено виплату зарплат у

конвертах. Таким чином до бюджету

надійшло додаткових 4,4 млн

грн”,— зазначає пані Носачова. Тоб�

то громадяни вже усвідомлюють, що

отримання нелегальної зарплати та

неофіційні трудові відносини по�

збавляють їх оплачуваних відпусток,

лікарняних, можливостей в отриму�

ванні кредиту, майбутніх пенсій то�

що.

Що загрожує порушникам

За порушення законодавства про

оплату праці винні особи притя�

гуються до дисциплінарної, матері�

альної, адміністративної та кримі�

нальної відповідальності. “Зокре�

ма, згідно зі ст. 41 Кодексу України

про адміністративні правопору�

шення, настає адміністративна від�

повідальність за порушення вста�

новлених термінів виплати зарпла�

ти або виплати її не в повному обся�

зі, у вигляді штрафу, який накла�

дається на посадових осіб підпри�

ємств, установ і організацій неза�

лежно від форми власності та гро�

мадян — суб’єктів підприємницької

діяльності”,— пояснює керуючий

партнер ЮА “Шевчук і партнери”

Олексій Шевчук. Розмір такого

штрафу становить від 30 до 100 не�

оподатковуваних мінімумів доходів

громадян. Згідно зі ст. 175 Кримі�

нального кодексу України, за без�

підставну невиплату зарплати гро�

мадянам більш ніж за один місяць,

вчинену умисно керівником під�

приємства, установи або організації

незалежно від форми власності, пе�

редбачається покарання у вигляді

штрафу від 500 до 1 000 неоподатко�

вуваних мінімумів доходів грома�

дян, або ж у вигляді виправних ро�

біт строком до двох років, або ж у

вигляді позбавлення волі строком

до двох років. При цьому санкція

статті також передбачає позбавлен�

ня особи, винної у невиплаті заро�

бітної плати, права обіймати певні

(наприклад, керівні) посади або

займатися певною діяльністю стро�

ком до трьох років. Якщо зарплата

не виплачувалася внаслідок неці�

льового використання коштів, при�

значених для виплати зарплати, то

винній особі загрожує штраф у роз�

мірі від 1 000 до 1 500 неоподаткову�

ваних мінімумів доходів громадян,

або ж обмеження волі на строк до

трьох років, або ж позбавлення волі

терміном до п’яти років. У цьому

випадку також передбачається по�

збавлення такої особи права обій�

мати певні посади чи займатися

певною діяльністю на строк до

трьох років.

Як зазначають експерти, випадки

притягнення до відповідальності, в

тому числі і кримінальної, директо�

рів підприємств за невиплату забор�

гованості із заробітної плати в прак�

тиці зустрічаються нерідко. Часті

випадки, коли, наприклад, за наяв�

ності на банківських рахунках гро�

шових коштів керівництво підпри�

ємства спрямовує їх не на виплату

заробітної плати підлеглих, а на

оплату комунальних послуг, купівлю

товарів і на інші не першочергові, з

точки зору законодавства про пра�

цю, потреби. Це вважається грубим

порушенням законодавства про

оплату праці.

Алгоритм дій

Що ж робити, якщо роботодавець

вчасно не виплачує заробітну плату?

У першу чергу потрібно звернутися

до Державної інспекції з питань

праці, яка є одним з основних кон�

тролюючих органів у сфері законо�

давства про працю. Звернення фі�

зичних осіб про порушення робото�

давцем вимог законодавства є під�

ставою для проведення позаплано�

вої перевірки з боку Державної ін�

спекції з питань праці. Працівник

також може написати заяву в проку�

ратуру і звернутися до суду для стяг�

нення заробітної плати та моральної

шкоди.

Загалом же задля того, щоб уник�

нути та не потрапити до таких си�

туацій, коли роботодавець обмежує

соціальні права громадянина, по�

трібно при прийомі на роботу ви�

магати підписання трудового дого�

вору, надання посадових інструк�

цій та належного оформлення тру�

дових відносин з ним. Тільки пра�

вильне оформлення трудових від�

носин з роботодавцем є гарантією

захисту прав працівника на оплату

праці. А крім того, дозволить після

виходу на пенсію отримати належ�

не працівникові пенсійне забезпе�

чення

Заробітна плата повинна
виплачуватися
працівникові 

в першу чергу, незалежно
від інших платежів, які

має зробити
підприємство, і в чітко
встановлені терміни.
Будь(яка затримка
виплати зарплати

вважається порушенням
законодавства 

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Для то о, щоб ідно жити, потрібно працювати, а ожна
праця має ідно вина ородж ватися заробітною платою.
Але сьо одні, на жаль, не сі роботодавці с млінно до-
трим ються норм чинно о за онодавства про працю.
Вина орода працівни ам за ви онан робот сплач єть-
ся неофіційно, тобто онвертах, поде ди з затрим а-
ми, або вза алі не сплач ється. Небезпе а доволі роз-
повсюдженої “тіньової” зарплати поля ає не лише в то-
м , що бюджет недоотрим є оштів для соціальної
сфери. Самі працівни и, по одж ючись на це, позб -
ваються соціально о захист не тіль и сьо одні, але й
на майб тнє. Том вони в перш чер заці авлені
“відбілюванні” зарплат. Питання з ле алізації заробітної
плати залишається в центрі ва и і місцевої влади та
онтролюючих ор анів, переб ваючи на постійном он-
тролі.

Право на одержання вина ороди за працю за ріплено статтею 43
Констит ції У раїни. Основними нормативно-правовими а тами, на
я их ґр нт ється за онодавство про оплат праці, є Констит ція
У раїни, Коде с За онів про працю У раїни, За он У раїни “Про опла-
т праці”, За он У раїни “Про оле тивні до овори і оди” тощо. За-
он У раїни “Про оплат праці” визначає е ономічні, правові та ор а-
нізаційні засади оплати праці працівни ів, я і переб вають тр дових
відносинах, на підставі тр дово о до овор з підприємствами, ста-
новами, ор анізаціями сіх форм власності та осподарювання, а та-
ож з о ремими ромадянами. Йо о дія спрямована на забезпечення
ф н ції відтворення та стим люючої ф н ції заробітної плати. Тобто
ре лювання оплати праці шляхом визначення розмір мінімальної
заробітної плати здійснює держава.
З ідно з чинним за онодавством, заробітна плата повинна випла-

ч ватися працівни ові в перш чер , незалежно від інших платежів,
я і має зробити підприємство, і в чіт о встановлені терміни. Б дь-
я а затрим а виплати зарплати вважається пор шенням за онодав-
ства.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Найбільша подія в історії
світово о бджільництва
днями відб лася Ки-
єві — Міжнародном ви-
став овом центрі старт -
вав Кон рес Всесвітньої
федерації бджільниць их
асоціацій “Апімондії”. На
захід приб ли близь о 12
тис. осіб із 135-ти раїн
світ : на овці, пасічни и,
виробни и обладнання й
ветеринарних препаратів,
е спортери й імпортери
прод тів бджільництва.
Триватиме захід до 4
жовтня.

Ідея проведення такого мас�

штабного заходу для пасічників

України базувалась на тому, що, бу�

дучи країною бджільництва, Укра�

їна досі залишається terra incognita

для більшої частини світової

бджільницької спільноти, тому

“Апімондія” — це шанс для бджо�

лярів з різних куточків планети від�

крити для себе український медо�

вий рай.

Ця подія непересічна й для сто�

лиці. “Для Києва проведення захо�

ду такого світового рівня — це уні�

кальна можливість представити

столицю і саму Україну, розвивати

діловий туризм. Крім того, це та�

кож визнання галузі бджільництва,

яка є пріоритетною в нашій країні,

адже ми споконвіку вважаємося

медовим краєм. Так, Україна ви�

робляє понад 70 тисяч тонн меду на

рік, що ставить нас на перше місце

в Європі та на п’яте у світі за цим

показником”,— зазначив під час

відкриття Конгресу перший за�

ступник голови Київської міської

державної адміністрації Анатолій

Голубченко.

У рамках Конгресу було пред�

ставлено виставку нових розробок

та інноваційних засобів у галузі

бджільництва. Серед учасників ви�

ставки багато українських представ�

ників. Так, пасічник з села Потоки

Таращанського району Борис Му�

зичук про Конгрес знав ще півтора

року тому й активно готувався до

участі. “В Україні такий масштаб�

ний захід проводиться вперше, тому

для нас, бджолярів, це справді по�

дія. Я уже ознайомився з виставкою

й побачив багато цікавого, напри�

клад, Польща представила нові ме�

догонки та преси, тож для бджоля�

рів тут є на що подивитись”,— від�

значив “Хрещатику” пан Музичук.

Зауважимо, на виставці пасічник

представив вулики, зроблені у ви�

гляді українських хатин.

Також у рамках Конгресу відбу�

дуться наукові конференції. Крім

того, очікується, що саме на київ�

ському Конгресі буде підписано іс�

торичний акт про визнання бджо�

ли медоносної видом, що перебу�

ває під загрозою.

Окрім цього, у Києві вперше від�

будеться Всесвітній медовий чем�

піонат за новими стандартами, що

дозволить встановити світові спо�

живчі стандарти якості меду, воску

та іншої продукції бджільництва.

Триватиме захід до 4 жовтня.

Додамо, "Апімондія" — це Все�

світня федерація бджільницьких

асоціацій, що об’єднує усіх кращих

фахівців, науковців, підприємців та

громадських діячів цієї галузі.

Штаб�квартира федерації знахо�

диться у Римі. Членами "Апімондії"

є об’єднання пасічників з 80�ти

країн світу

Місце, де повертають усмішки

Такого свята стіни нової п’ятипо�

верхівки по вул. Пимоненка, 10�а

ще не бачили — у одній залі зібрали�

ся лікарі та медсестри, ветерани по�

ліклініки, які працювали на початку

створення міської стоматологічної

поліклініки, та ті, хто прославляє

заклад зараз. З нагоди свята сюди

завітали й почесні гості, аби подя�

кувати колективу за те, що трима�

ють марку, й відзначити кращих

працівників почесними грамотами

від Київської міської державної ад�

міністрації, Департаменту охорони

здоров’я, Шевченківської РДА, ке�

рівництва Київської міської проф�

спілки працівників охорони здо�

ров’я тощо.

З вітальним словом до дружної

стоматологічної родини звернувся

заступник голови КМДА Віктор

Корж. “Дуже приємно від імені

міської влади привітати вас з цією

поважною датою, адже це саме від

вас залежать усмішки на людських

обличчях,— сказав Віктор Корж.—

Сьогодні медицина — це предмет

першочергової уваги міської влади,

держави, нашого Президента. Ми

знаємо, скільки накопичилось

проблем, й ми уже почали їх вирі�

шувати. Шлях наш непростий, але

важливий, і мета його — зробити

медицину більш якісною та доступ�

ною. Але ми хочемо, щоб посміха�

лися не лише ваші пацієнти, а й ви

самі, і ми разом з вами докладемо

для цього максимум зусиль”.

Під час святкування колектив по�

ліклініки вкотре пригадав, як усе

починалося, переглянувши відео�

фільм, у якому відображені події за

півстоліття. Спочатку заклад розмі�

щувався в одній із споруд Покров�

ського монастиря, а очолював його

тоді Ігор Курчинський. Та справж�

нім гуру тут був В’ячеслав Васильо�

вич Гальченко, який опікувався по�

ліклінікою з 1968 року. Він доклав

чимало зусиль, щоб зробити міську

стоматологічну поліклініку голов�

ною в місті. Нині ж уже п’ять років

закладом керує Олег Гуменюк — лі�

кар�стоматолог, терапевт вищої ка�

тегорії.

Відзначимо, що з самого почат�

ку своєї діяльності клініка широко

впроваджувала в практику най�

більш сучасні методи лікування

стоматологічних захворювань, які

надалі застосовувались в усіх уста�

новах міста. Наприклад, у столиці

було вперше організовано надання

амбулаторної стоматологічної до�

помоги під загальним знеболен�

ням, вперше почали зубне проте�

зування найсучаснішими методи�

ками суцільнолитого протезуван�

ня (металокераміка, металопласт�

маса, бюгельні протези, безмета�

леві конструкції).

Завдяки впровадженню інновацій

поліклініка швидко здобула автори�

тет серед пацієнтів.

Високо підняту планку тримає

медзаклад і зараз. Так, у зміну лікарі

приймають 300 відвідувачів, а що�

року усмішки тут повертають понад

60 тисячам пацієнтів. Окрім ліку�

вання, спеціалісти поліклініки що�

річно профілактично оглядають

10—12 тис. мешканців Києва.

Як розповів “Хрещатику” дирек�

тор поліклініки Олег Гуменюк, за�

клад має усе необхідне для надання

спеціалізованої та висококваліфіко�

ваної стоматологічної допомоги. “У

нас працюють високопрофесійні лі�

карі, більшість з яких має вищу ква�

ліфікаційну категорію й відточує

свої знання на стажуванні за кордо�

ном.

Постійно проводиться робота по

покращенню умов праці на робочих

місцях як лікарів, так і зубних техні�

ків, зокрема укомплектовуються ка�

бінети сучасними стоматологічни�

ми установками, також є своя зубо�

технічна лабораторія, ливарня, які

оснащені сучасним технологічним

обладнанням”,— розповів пан Гу�

менюк.

Як і раніше, пацієнти полікліні�

ки від щирого серця дякують ліка�

рям й з нагоди свята вітають. “Лі�

карі тут дуже досвідчені й завжди

допомагають при необхідності.

Тож з нагоди ювілею хочеться по�

бажати натхнення працювати й

розвиватися далі”,— каже пацієнт

Святослав.

Додамо, на базі поліклініки роз�

міщена кафедра стоматології Інсти�

туту стоматології НМАПО імені П.

Л. Шупика, що дає можливість лі�

карям при необхідності отримати

консультацію доцентів та професо�

рів

КП "Київська міська стоматологічна поліклініка" – 
одна з найбільших в Україні і Європі – відзначає 50�річний ювілей
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До Києва з’їхалися
бджолярі з усього
світу
У столиці стартував 43�й 
Міжнародний конгрес "Апімондії"

Васо та Шорена Берулава народи�

лися у сонячній Грузії. У студентські

роки юнак та дівчина навчалися в

харківських вищих навчальних за�

кладах. Зокрема Шорена в Україні

отримала спеціальність лікаря�педі�

атра, Васо — спеціаліста харчової

промисловості. Після закінчення

вузів юнак та дівчина повернулися

додому. Київ став їх другою батьків�

щиною пізніше, в 1993 році, коли

подружжя Берулава вимушено по�

кидало Грузію через військовий кон�

флікт.

“Ми приїхали в Україну у статусі

біженців. Та нас гостинно зустріли

українські люди, за що ми їм вдячні.

Тож завжди, коли я піднімаю келих

вина, я п’ю за благополуччя Грузії та

України, своїх першої та другої бать�

ківщин”,— говорить російською

мовою з грузинським акцентом Васо

Берулава.

Тож у будинку, що по вулиці

Менделєєва, 12, Васо Хотоєвич та

Шорена Шотівна проживають два�

дцять років. За цей час на клумбі

перед своєю старенькою багатопо�

верхівкою Берулава виростили

розкішний сад. Розмаїття квітів,

пишні фруктові дерева та екзотич�

ні декоративні кущі — цей малень�

кий острівець живої природи у

значній мірі не лише впорядковує

вигляд самого житла, а й підвищує

настрій мешканцям будинку та пе�

рехожим. “Скільки ж можна вміс�

тити рослин на такому малому

клаптику землі, як прибудинкова

клумба?” — запитаєте ви. У такому

випадку любителі�садоводи гово�

рять: “Якщо за справу взятися з

любов’ю, для кожної рослини

знайдеться своє місце”. Зокрема у

саду, за яким доглядає подружжя

Берулава, ростуть десятки горіхів,

яблунь, слив, черешень, груш,

більше двадцяти кущів козацького

ялівця. А ось серед квіткового

асортименту тут ви можете зустрі�

ти безліч видів квітів і, звичайно,

головну красуню саду — троянду.

Лише троянд у саду Берулава росте

кілька видів. Квітник біля будинку

№ 12 по вул. Менделєєва буяє різ�

ноцвіттям від ранньої весни до піз�

ньої осені. Щоб цю красу не поні�

вечив вандал чи тварини, подруж�

жя встановило декоративну огоро�

жу, як це робилося в усі часи.

“Свого часу цей будинок був гур�

тожитком для медичних працівни�

ків, в якому проживали й ми з дру�

жиною,— розповів Васо Берулава.—

Тепер тут маємо приватизовані

квартиру на першому поверсі та під�

вал. За садом, якому налічується по�

над 10 років, доглядаємо разом з

дружиною. Але нам постійно допо�

магають і сусіди. Дерева та люди як

живі істоти — потребують постійно�

го догляду. Непросто врятувати рос�

лини, зокрема від спеки, яка триває

практично впродовж усього літа.

Потрібно під кожне дерево вилити

не одне відро води, аби сад почував�

ся добре. Тепер перед вікнами бу�

динку краса, якою милуються всі.

Встановили символічну огорожу,

щоб рослини не нівечили, не лама�

ли. Водночас кожен бажаючий в

будь�який час може зайти до саду й

відпочити в ньому. Чому стільки ба�

гато горіхів? Це одне з моїх улюбле�

них дерев. Горіхів завжди багато са�

дять в Грузії".

Цікавий ще один момент. У саду

Берулав є не лише частинка Грузії, а

й України. Тут зведена оригінальна

альтанка в українському стилі, виго�

товлена на замовлення Васо Хото�

євича, — з тину. Сама ж альтанка є

опорою для винограду, який уже

кілька років гарно плодоносить. Тут,

у альтанці, в тіні густого виноград�

ного листя, Васо Хотоєвич зустрі�

чається зі своїми сусідами, щоб по�

спілкуватися, зіграти в шахи, посма�

кувати стиглими гронами.

Ми довго розмовляли з Васо Бе�

рулава про його сад, квіти. Чоловік

розповідав про гарних сусідів і про

те, як добре зустрічатися з ними в

дружній атмосфері

Як грузинський виноград подружився 
з українським тином
У будинку по вулиці Менделєєва, 12 місцеві мешканці перед своєю старенькою багатоповерхівкою 
виростили розкішний сад
Алла ПРИХОДЬКО
спеціально для “Хрещатика”

Я би ми не мріяли про лобальні позитивні зміни, ми
не станемо жити раще, я що не візьмемося за справ
власнор ч: не облашт ємо хоча б те місце, де ми жи-
вемо, відпочиваємо, працюємо. На жаль, часто замість
он ретних дій ш аємо винних: влад , ЖЕК, двірни а
чи слюсаря. Тим часом більшість проблем можна вирі-
шити самим, я це, для при лад , зробило подр жжя
Васо Хотоєвича (63 ро и), Шорени Шотівни (63 ро и)
Бер лава. Біля під’їзд своєї ба атоповерхів и, що роз-
ташована по в лиці Менделєєва, 12 (Печерсь ий
район), вони виростили справжній сад.

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Уже півстоліття пройшло з то о час , я в Києві запра-
цювала місь а стоматоло ічна полі ліні а. За свою істо-
рію за лад пройшов непростий шлях форм вання та
омпле т вання адрами, але нині це фла ман раїн-

сь ої стоматоло ії, де щоро повертають сміш и 60
тисячам иян. Завдя и зла одженій роботі оле тив
полі ліні а визнана ращою серед стоматоло ічних по-
лі ліні міста Києва і ввійшла до ТОП-20 най ращих за
оцін ою міжнародно о стоматоло ічно о фор м -вистав-
и “МедвінСтомат Салон” та Асоціації стоматоло ів
У раїни, на ороджена сертифі атом я ості від ор аніза-
торів та Почесною рамотою від Департамент охорони
здоров’я КМДА. Нині ж медичний за лад відзначає 50-
річний ювілей.

Відзна и столичної влади ветеранам та працівни ам стоматоло ічної полі ліні и
вр чав заст пни олови КМДА Ві тор Корж

Днями ом нальне підприємство "Київсь а місь а стоматоло ічна полі ліні а" в рочистій обстановці відзначило
50-річний ювілей

У дворі б дин зведена ори інальна альтан а в раїнсь ом стилі, ви отовлена на замовлення Васо Хотоєвича, — з тин .
Сама ж альтан а є опорою для вино рад , я ий же іль а ро ів арно плодоносить

До 4 жовтня в столичном Міжнародном вистав овом центрі триватиме
Кон рес Всесвітньої федерації бджільниць их асоціацій "Апімондії"
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Cвято сучасної музики
У столиці триває "Київ Музик Фест�2013"

Цьогоріч особливе місце в програмі фес�

тивалю займає музика до 200�річчя від дня

народження Тараса Шевченка. Майже що�

дня звучатимуть твори, пов’язані з Кобза�

рем, більшість із яких — прем’єри. Це хоро�

вий концерт “Шевченкове слово” за участі

камерного хору “Київ” (1 жовтня, храм Св.

Василя Великого), фортепіанні твори (2

жовтня, зал НСКУ). “Страсті за Тарасом”

Євгена Станковича для солістів, хору і сим�

фонічного оркестру (5 жовтня, філармонія),

хори сучасних українських авторів (у різних

концертах).

“Фестиваль дає можливість композито�

рам представити слухачам нові прем’єри

сезону,— зауважує художній керівник “Київ

Музик Фесту” Мирослав Скорик.— Відвід�

увачам ми пропонуємо не лише панораму

української музики, а й світової, яку

презентують наші гості”. В основі концеп�

ції фестивалю, розробленої видатним ком�

позитором Іваном Карабицем і його коле�

гами,— українська музика в контексті сві�

тової.

Цьогоріч у 24�х заходах (5 симфонічних, 7

камерних, 7 хорових, 2 фортепіанних,

фольклорний, джазовий концерти, презен�

тація диска творів Валентина Сильвестрова)

буде виконано понад 200 творів різних жан�

рів, із них — 109 українських. Лунатиме му�

зика більш ніж 70�ти українських компози�

торів. Фестиваль представить музику 24�х

країн світу, від Азербайджану та Аргентини

до Японії і Чилі.

У форумі беруть участь численні солісти

23�х провідних колективів України: Націо�

нальний заслужений академічний симфо�

нічний оркестр, Національна заслужена

академічна капела України “Думка”, Акаде�

мічний симфонічний оркестр Національної

філармонії, Київський камерний оркестр,

Національний ансамбль солістів “Київська

камерата”, Національний ансамбль “Київ�

ські солісти” та інші.

Багато в програмі цікавої хорової музи�

ки: на сімох концертах прозвучать твори 40

композиторів різних країн. Кияни мають

унікальну можливість почути хор Стрітен�

ського монастиря (концерт у рамках “Днів

духовної культури Росії в Україні” 1 жовт�

ня, Великий зал НМАУ), а також познай�

омитися з польською хоровою музикою

(Національна заслужена академічна капе�

ла України “Думка” під керівництвом

польського диригента Романа Реваковича,

3 жовтня, філармонія). 2 жовтня “Осінні

прем’єри” українських композиторів

представить камерний хор “Хрещатик”

(малий зал, НМАУ), а 5 жовтня одразу три

хори (академічний хор імені Платона

Майбороди НРУ, камерний хор “Софія”,

камерний хор “Anima” КНУКіМ) запропо�

нують поринути в “Осінню сюїту” (малий

зал НМАУ). Почути “Фольклорну хвилю”

у виконанні Національного оркестру на�

родних інструментів України є змога 2

жовтня у великому залі НМАУ.

Очікується і багато солістів�гостей.

Скрипаль Хуго Тіціаті (Швеція) візьме

участь у “Святі музики” (1 жовтня, філар�

монія). Джазовий піаніст�імпровізатор

Джоел Холмс (США) продемонструє своє

мистецтво разом з Оленою Леоновою й

колегами в академічно�джазовому проекті

“Голоси землі” (4 жовтня, Велика кон�

цертна студія БЗЗ). Завітають і компози�

тори Єжи Корновіч — голова Спілки ком�

позиторів Польщі, Ігор Воробйов (Росія),

Борис Якоповіч (Хорватія), Олег Ходоско

(Білорусь) та інші.

Окрім названих програм, цікавими є фор�

тепіанні імпрези яскравих піаністів Євгена

Громова (1 жовтня, зал НМАУ), вже добре

відомого шанувальникам, і Діни Писаренко

(2 жовтня, зал НСКУ). Не менш цікаві й

своєрідна  постлюдія фестивалю — програма

“Київська камерата” запрошує... “ (6 жовт�

ня, зал НСКУ), а також концерт Ансамблю

нової музики “Рикошет” (3 жовтня, зал

НСКУ).

XXIV Міжнародний фестиваль “Київ
М зи Фест-2013”
Коли: до 6 жовтня
Де: Колонний зал імені Ми оли Лисен-
а Національної філармонії У раїни (Во-
лодимирсь ий звіз, 2), зали Національ-
ної м зичної а адемії У раїни (в л. Горо-
дець о о, 1-3/11) та Національної спіл и
омпозиторів У раїни (в л. П ш інсь а,
32)
Вхід вільний
До ладніша інформація та роз лад на

сайті www.composersukraine.org

Цьо оріч про рамі фестивалю — ба ато ці авої й різнопланової хорової м зи и

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

XXIV Міжнародний фестиваль “Київ М зи Фест-2013”, я ий тради-
ційно проводять Міністерство льт ри У раїни і Національна спіл а
омпозиторів, пропон є сл хачам особливе “меню” на б дь-я ий
сма . Це ласи а, нова м зи а, джаз, симфонічні, хорові, амерні
твори с часних омпозиторів У раїни та зар біжжя.

Про затвердження змін 
до статутів протитуберкульозних установ 

охорони здоров'я м. Києва

Розпорядження № 1511 від 2 вересня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради
від 22 травня 2013 року № 331/9388 "Про територіальне медичне об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві" та з метою приведення ус

тановчих документів закладів охорони здоров'я у відповідність до вимог законодавства України, в межах функцій органу місцево

го самоврядування:

1. У пункті 3 розпорядження Київської міської державної адміністра�
ції від 19 лютого 2001 року № 281 "Про затвердження Статуту Київської
міської дитячої клінічної туберкульозної лікарні" слова "Головному
управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції)" замінити словами "Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції)".

2. Затвердити зміни до Статуту Київської міської дитячої клінічної ту�
беркульозної лікарні, затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 19 лютого 2001 року № 281, що додаються.

3. В абзаці 4 пункту 1 розпорядження Київської міської державної ад�
міністрації від 23 березня 2006 року № 523 "Про затвердження Статутів
протитуберкульозних установ охорони здоров'я м. Києва" слова "Київ�
ського міського центрального протитуберкульозного диспансеру" заміни�
ти словами "територіального медичного об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті
Києві".

4. Затвердити зміни до Статуту Київського міського центрального про�
титуберкульозного диспансеру, затвердженого розпорядженням Київ�

ської міської державної адміністрації від 23 березня 2006 року № 523, ви�
клавши його в новій редакції, що додається.

5. Затвердити зміни до Статуту Київського міського протитуберкульоз�
ного диспансеру № 1, затвердженого розпорядженням Київської міської
державної адміністрації від 23 березня 2006 року № 523, що додаються.

6. Затвердити зміни до Статуту Київської міської туберкульозної лікар�
ні № 1 з диспансерним відділенням, затвердженого розпорядженням Ки�
ївської міської державної адміністрації від 23 березня 2006 року № 523,
що додаються.

7. Затвердити зміни до Статуту Київської міської туберкульозної лікар�
ні № 2, затвердженого розпорядженням Київської міської державної ад�
міністрації від 23 березня 2006 року № 523, що додаються.

8. Закладам охорони здоров'я зареєструвати зміни до статутів у по�
рядку, встановленому законодавством України.

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

Голова О. Попов

1. У тексті Статуту слова "Головне управління охорони здоров'я вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації)" у всіх відмінках замінити словами "Департамент охорони здо�
ров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)" у відповідних відмінках.

2. Пункт 1.1 розділу І Статуту викласти в новій редакції:
"Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня (далі — Устано�

ва) є бюджетною (неприбутковою) установою, що заснована на комуналь�
ній власності територіальної громади міста Києва, підпорядкована Депар�
таменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) та входить до складу територіаль�
ного медичного об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві (далі — ТМО). "

3. Пункт 1.2 розділу І Статуту викласти в новій редакції:
"1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, зако�

нами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпоря�
дженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішен�
нями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського
міського голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України та Де�
партаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими нор�
мативно�правовими актами."

4. Пункт 4.2 розділу IV Статуту викласти в новій редакції:
"Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з посади нака�

зом директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням дирек�
тора ТМО та за погодженням із заступником голови Київської міської держав�
ної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі.

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

Керівник бухгалтерської служби Установи призначається на посаду і
звільняється з посади наказом Керівника Установи за погодженням з ор�
ганами Державної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи. Керівник Установи несе персональ�
ну відповідальність за діяльність Установи."

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 02.09.2013 № 1511

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ

(Ідентифікаційний код 22871244)
(Цей документ є невід'ємною частиною Статуту Київської міської дитячої клінічної туберкульозної лікарні)

Ще раз про головне
У центрі нової картини Кіри Муратової — людські взаємини

Кіра Муратова роботою задоволена. “Ме�

ні вже давно хотілося зруйнувати сюжетні і

драматургічні стереотипи, коли в картину

завжди потрібно втиснути любовну пару і

врешті решт “пирком так на свадебку”. А

поміж ділом, щоб там був детектив або ще

що�небудь оригінальне. Мені хотілося зро�

бити зовсім іншу конструкцію”, — поділи�

лася на презентації режисер.

До роботи над картиною Кіра Муратова

залучила своїх улюблених акторів — Ренату

Литвинову, Сергія Маковецького, Олега Та�

бакова, Аллу Демидову. Зі зйомок є що зга�

дати: Алла Демидова не вчила свої слова, у

сценах з Олегом Табаковим “вішала” текст

прямо на актора. А кепку з волоссям Таба�

ков придумав собі сам, оскільки Алла Деми�

дова теж була в перуці.

Спочатку картина замислювалася як аль�

манах короткометражних фільмів. Перша

версія назви фільму була “Кінопроби. Одно�

курсники”. “Тепер постійно запитують, що

таке вічне повернення? — розповідає Кіра

Муратова.— Я довго можу говорити про це,

починати з Ніцше, Томаса Манна, навіть з

Піфагора або з французького фільму Делен�

нуа про Трістана та Ізольду. Це все стосуєть�

ся суті фільму, але не всім це ясно. Ну і не

важливо, зате красиво звучить”.

За сюжетом у фільмі по кілька разів розі�

груються одні й ті ж сцени різними актора�

ми і актрисами, показуючи різноманітні ха�

рактери. Головна властивість взаємин між

чоловіком і жінкою — повторюваність. Од�

накові, стандартні ситуації виникають як

між одними і тими ж партнерами, які рока�

ми живуть разом, так і між різними, що ро�

ками не бачили один одного. У фільмі чоло�

вік просить підтримки, співчуття і поради.

Жінка, до якої він звертається, не розуміє,

чому той приходить саме до неї — мало�

знайомої однокурсниці.

“Свої фільми я завжди знімаю в стані за�

коханості, — зізналася Кіра Муратова.— Від�

чуття захвату виникає і коли актор потрапляє

в точку. Найбільше на світі люблю знімати

кіно, без цього заняття відчуваю себе дівчин�

кою, що загубилася в лісі. Я починаю шука�

ти спідницю, за яку можна вхопитися, і для

мене це кінематограф”. За її словами, вчити

чомусь за допомогою фільмів  своїм завдан�

ням не ставить. Всі проблеми вирішують

персонажі, а режисер відповідає за аналіз,

спостереження, але ніяк не проповідь.

У загальну канву картини вписалися від�

носини між тими, хто знімає кіно, і тими,

хто дає на нього гроші. Епізодичну роль у

фільмі зіграв продюсер Олег Кохан. “Те, що

знято в останній сцені, — це іронія в першу

чергу над самим собою, над тим, чим я зай�

маюся і як працюю,— каже він.— З одного

боку, ви бачите красиву картинку з розмова�

ми про мистецтво. А з іншого, є “внутрішня

кухня”... Держава відмовила нам у фінансо�

вій допомозі в силу об’єктивних і суб’єктив�

них причин. Вдалося знайти приватні інвес�

тиції. Все це — і відмова держави фінансува�

ти, і термінові пошуки інвесторів — відбува�

лося в самий розпал зйомок. Так що було не�

просто”. Крім України, “Вічне повернення”

покажуть у Росії, Білорусі, країнах Прибал�

тики

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У четвер на широ і е рани виходить фільм Кіри М ратової “Вічне
повернення”. Світова прем’єра артини відб лася в рам ах основ-
но о он рс Римсь о о МКФ, після чо о він став часни ом Мос-
овсь о о, Роттердамсь о о, Одесь о о та інших інофестивалів. У
номінації “Кращий фільм раїн СНД і Балтії” артина отримала на о-
род Національної інемато рафічної премії “НІКА”. Глядачі побачать
ба ато відомих а торів — Ренат Литвинов , Сер ія Ма овець о о,
Оле а Таба ова, Алл Демидов . А сама стріч а стала іронією над
постійним повторенням заяложених сюжетів мистецтві та люд-
сь их відносинах.

У фільмі по іль а разів різними а торами і а трисами розі р ються одні й ті ж самі сцени
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 1 жовтня 2013 року

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 23.03.2006 № 523 

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

від 02.09.2013 № 1511)

СТАТУТ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний код 01993865)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Територіальне медичне об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві

(далі — ТМО) є бюджетною (неприбутковою) установою, що заснована на
комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядкоA
вана Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місьA
кої ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент
охорони здоров'я), до складу якої входять заклади охорони здоров'я
(розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня), відносно яких ТМО виA
конує функції розпорядника бюджетних коштів вищого рівня.

1.2. ТМО у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженA
нями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями
Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського місьA
кого голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України та ДепарA
таменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КиA
ївської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими нормаA
тивноAправовими актами.

1.3. ТМО має самостійний баланс, бухгалтерський і первинний медичA
ний облік, веде статистичну звітність у встановленому законодавством
порядку та має рахунки в органах Державної казначейської служби УкраA
їни за місцем знаходження.

1.4. ТМО є юридичною особою, має штамп встановленого зразка, пеA
чатку із власним найменуванням, зразок якої затверджує Департамент
охорони здоров'я.

1.5. Повне найменування установи українською мовою: Територіальне
медичне об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві.

1.6. Скорочене найменування установи українською мовою: ТМО
"ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві.

1.7. Місцезнаходження ТМО: вул. Васильківська, 35, м. Київ, 03022.
1.8. До складу ТМО входять такі заклади охорони здоров'я засновані

на комунальній власності територіальної громади міста Києва:
1. Київський міський протитуберкульозний диспансер № 1.
2. Київська міська туберкульозна лікарня № 1 з диспансерним

відділенням.
3. Київська міська туберкульозна лікарня № 2.
4. Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня.
II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТМО
2.1. ТМО створюється і функціонує з метою інтеграції та ефективного

використання ресурсів для досягнення найкращих кінцевих результатів у
наданні медичних протитуберкульозних послуг та допомоги населенню.
Головним завданням ТМО є забезпечення потреб населення у кваліфікоA
ваній і доступній медичній допомозі за спеціальністю "Фтизіатрія" та
здійснення контролю за якістю надання послуг та допомоги населенню.

2.2. Предметом діяльності ТМО є:
надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз

дорослим та дітям;
здійснення оперативного управління, організаційноAметодичного кеA

рівництва роботою підпорядкованих установ охорони здоров'я;
фінансування підпорядкованих установ охорони здоров'я як розпорядник

бюджетних коштів вищого рівня з мережею, здійснення контролю за ефекA
тивним використанням фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

моніторинг якості матеріальноAтехнічної бази протитуберкульозних усA
танов та протитуберкульозних відділень лікувальних закладів, заснованих
на комунальній власності територіальної громади міста Києва;

організаційноAметодичний супровід комплексу протитуберкульозних
лікувальних, оздоровчих і протиепідемічних заходів;

зменшення захворюваності та смертності від туберкульозу;
визначення і контроль прогнозів епідеміологічної ситуації щодо захвоA

рюваності на туберкульоз у м. Києві;
надання організаційноAметодичної допомоги з комплексного обстеA

ження і лікування хворих на туберкульоз на усіх його етапах;
організація обліку, реєстрації і диспансерного спостереження хворих

на туберкульоз, контингенту осіб з підвищеним ризиком захворювання на
туберкульоз та рецидивів, з проведенням диференційованих профілакA
тичних заходів у відповідності до діючих стандартів лікування та диспанA
серного спостереження;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих;
організаційноAметодичний супровід та моніторинг заходів із раннього

виявлення туберкульозу у закладах охорони здоров'я міста Києва;
підвищення рівня знань медичних працівників закладів охорони здоA

ров'я з питань клініки, діагностики та раннього виявлення туберкульозу;
впровадження в практику сучасних методів профілактики, діагностики

та лікування туберкульозу;
інформування населення з питань профілактики, діагностики та лікуA

вання захворювання на туберкульоз;
участь у роботі Київської міської Координаційної ради з питань протиA

дії туберкульозу та ВІЛ/СНІДу;
надання платних медичних послуг населенню відповідно до законодавA

ства України;
провадження діяльності, пов'язаної з відпуском, використанням, приA

дбанням, зберіганням, перевезенням, знищенням наркотичних засобів,
психотропних речовин, сильнодіючих засобів та прекурсорів, у порядку,
визначеному законодавством України;

інша передбачена законодавством діяльність.
III. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТМО
3.1. Відносини ТМО з підприємствами, установами, організаціями та

громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на догоA
вірних засадах згідно із законодавством України.

3.2. Утримання ТМО і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних
коштів, а також коштів, отримання яких передбачено законодавством
України.

3.3. ТМО реалізує в повному обсязі свої права та виконує обов'язки у
сферах планування матеріальноAтехнічного постачання, організації та
оплати праці, фінансів, цін та прав в інших сферах діяльності, передбачеA
них законодавством України.

IV. УПРАВЛІННЯ ТМО
4.1. Управління ТМО здійснює директор ТМО (далі — Керівник) на осA

нові єдиноначальності.
4.2. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади накаA

зом директора Департаменту охорони здоров'я за погодженням із заступA
ником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподіA
лом обов'язків на контрактній основі.

Керівники лікувальноAпрофілактичних закладів, що входять до складу
ТМО, призначаються на посаду та звільняються з посади наказом дирекA
тора Департаменту охорони здоров'я за поданням директора ТМО та за
погодженням із заступником голови Київської міської державної адмінісA
трації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі.

Заступники Керівника ТМО призначаються на посаду та звільняються з
посади наказом Керівника ТМО за погодженням з директором ДепартаA
менту охорони здоров'я.

Головний бухгалтер ТМО призначається на посаду і звільняється з поA
сади наказом директора ТМО за погодження з органами Державної казA
начейської служби України.

Інші працівники ТМО призначаються на посади і звільняються з посад
наказом Керівника ТМО.

Керівник несе персональну відповідальність за діяльність ТМО.
4.3. Керівник вирішує самостійно всі питання діяльності ТМО у межах

своїх повноважень, видає накази і дає вказівки, обов'язкові до виконанA
ня усіма керівниками закладів охорони здоров'я, що входять до складу
ТМО.

4.4. Керівник діє від імені ТМО, без доручення представляє його інтеA
реси на всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах та оргаA
нізаціях у межах наданих повноважень, розпоряджається майном ТМО у
порядку, встановленому законодавством України, укладає договори, виA
дає доручення, має право першого підпису на фінансових, банківських та
інших документах ТМО.

4.5. Кошторис та штатний розпис ТМО затверджує директор ДепартаA
менту охорони здоров`я.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
5.1. У ТМО для найбільш повного використання трудового потенціалу і

створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:
5.1.1. Проводиться атестація робочих місць, визначається їх кількість.
5.1.2. Встановлюються форми організації праці працівників, організоA

вується впровадження передових методів і прийомів праці,
5.1.3. Встановлюється режим робочого часу, а також тривалість додатA

кових відпусток згідно з трудовим законодавством України.
5.1.4. Здійснюється тарифікація і встановлюються працівникам надA

бавки до посадового окладу за високу якість, складність та напруженість
в праці, професійну майстерність та інші доплати і надбавки до заробітA
ної плати у відповідності до законодавства України.

5.2. Оплата праці працівників ТМО здійснюється на підставі законів та
інших нормативноAправових актів України, галузевих угод, колективного
договору в межах бюджетних асигнувань та власних надходжень.

VI. МАТЕРІАЛЬНОAТЕХНІЧНА БАЗА І КОШТИ ТМО
6.1. МатеріальноAтехнічну базу і кошти ТМО становлять основні фонди

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

6.2. ТМО має право в установленому порядку укладати будьAякі угоди,
які не суперечать законодавству України та предмету діяльності ТМО,

набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і
відповідачем у суді.

6.3. Майно ТМО належить до комунальної власності територіальної
громади міста Києва і закріплюється за ним на праві оперативного управA
ління.

6.4. ТМО має право отримувати плату за надання послуг, виконання
робіт у порядку, визначеному законодавством, залучати матеріальні та
фінансові ресурси в установленому порядку, отримувати гранти, дарунки
та благодійні внески в межах та у порядку, визначеному законодавством
для бюджетних установ.

6.5. ТМО має право за згодою власника або уповноваженого ним орA
гану у встановленому законодавством України порядку відчужувати заA
кріплене за ним майно іншим підприємствам, закладам і організаціям,
здавати в оренду нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності,
а також списувати їх з балансу у встановленому порядку.

6.6. ТМО несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно
до законодавства України.

VII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ
7.1. ТМО здійснює облік результатів діяльності, контроль за обсягами

наданої медичної протитуберкульозної допомоги, веде оперативний, бухA
галтерський, медичний та статистичний облік в порядку, встановленому
для бюджетних неприбуткових установ і організацій. Фінансова звітність
ТМО надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчоA
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраA
ції) в установленому порядку.

7.2. Бухгалтерський облік діяльності ТМО здійснюється бухгалтерA
ською службою, що діє як самостійний структурний підрозділ.

7.3. Перевірка окремих напрямків діяльності ТМО здійснюється поA
датковими та іншими уповноваженими державними органами відповідно
до законодавства України.

7.4. Ревізія та перевірка діяльності ТМО здійснюється власником або
уповноваженим ним органом у порядку, встановленому законодавством
України.

7.5. Власник або уповноважений ним орган здійснює контроль за якісA
ними показниками, фінансовоAгосподарською та іншою діяльністю ТМО.

VIII. ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ
8.1. Працівники ТМО та інші особи, яким у зв'язку з виконанням проA

фесійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне
обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя гроA
мадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачеA
них законодавчими актами випадків.

IX. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту ТМО вносяться відповідно до заA

конодавства України в тому ж порядку, в якому він був затверджений.
X. ПРИПИНЕННЯ ТМО
10.1. Припинення ТМО здійснюється шляхом його реорганізації або

ліквідації за рішенням власника або уповноваженого ним органу, за ріA
шенням суду відповідно до законодавства України.

10.2. У разі реорганізації чи ліквідації ТМО працівникам, що звільняюA
ться, гарантується додержання їх прав і інтересів відповідно до трудовоA
го законодавства України.

10.3. У випадку ліквідації ТМО його активи, які залишилися після задоA
волення претензій кредиторів, використовуються за вказівкою власника
або уповноваженого ним органу.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 02.09.2013 № 1511

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ДИСПАНСЕРУ № 1
(Ідентифікаційний код 05416202)

(Цей документ є невід'ємною частиною Статуту Київського міського протитуберкульозного диспансеру № 1)

1. У тексті Статуту слова "Головне управління охорони здоров'я та меA
дичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КиївA
ської міської державної адміністрації)" у всіх відмінках замінити словами
"Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської раA
ди (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних відмінках.

2. Пункт 1.1 розділу І Статуту викласти в новій редакції:
"1.1. Київський міський протитуберкульозний диспансер № 1 (далі —

Установа) є бюджетною (неприбутковою) установою, що заснована на коA
мунальній власності територіальної громади міста Києва, підпорядкована

Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської раA
ди (Київської міської державної адміністрації) та входить до складу териA
торіального медичного об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві (далі —
ТМО). "

3. Пункт 1.2 розділу І Статуту викласти в новій редакції:
"1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, закоA

нами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпоряA
дженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішенA
нями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу КиївA

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського
міського голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України та ДеA
партаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими норA
мативноAправовими актами."

4. Пункт 4.2 розділу 4 Статуту викласти в новій редакції:
"4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з посаA

ди наказом директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого оргаA
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поA
данням директора ТМО та за погодженням із заступником голови КиївA
ської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на
контрактній основі.

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

Керівник бухгалтерської служби Установи призначається на посаду і
звільняється з посади наказом Керівника Установи за погодженням з орA
ганами Державної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи. Керівник Установи несе персональA
ну відповідальність за діяльність Установи."

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

1. У тексті Статуту слова "Головне управління охорони здоров'я та
медичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)" у всіх відмінках замінити
словами "Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних
відмінках.

2. Пункт 1.1 розділу І Статуту викласти в новій редакції:
"1.1. Київська міська туберкульозна лікарня № 1 з диспансерним відA

діленням (далі — Установа) є бюджетною (неприбутковою) установою, що
заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва,
підпорядкована Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу КиA
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та входить
до складу територіального медичного об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті
Києві (далі — ТМО). "

3. Пункт 1.2 розділу І Статуту викласти в новій редакції:
"1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, закоA

нами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпоряA
дженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішенA
нями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу КиївA
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського
міського голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України та ДеA
партаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими норA
мативноAправовими актами."

4. Пункт 4.2 розділу 4 Статуту викласти в новій редакції:
"4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з посаA

ди наказом директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого оргаA
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поA
данням директора ТМО та за погодженням із заступником голови КиївA
ської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на
контрактній основі.

Заступники Керівника Установи, керівник юридичної служби УстаноA
ви призначаються на посаду і звільняються з посади наказом КерівниA
ка Установи за погодженням з Департаментом охорони здоров'я викоA
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адA
міністрації).

Керівник бухгалтерської служби Установи призначається на посаду і
звільняється з посади наказом Керівника Установи за погодженням з орA
ганами Державної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи. Керівник Установи несе персональA
ну відповідальність за діяльність Установи.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 02.09.2013 № 1511

ЗМІНИ 
ДО СТАТУТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 1 

З ДИСПАНСЕРНИМ ВІДДІЛЕННЯМ
(Ідентифікаційний код 01993960)

(Цей документ є невід'ємною частиною Статуту Київської міської туберкульозної лікарні № 1 з диспансерним відділенням)

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 02.09.2013 № 1511

ЗМІНИ ДО СТАТУТУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ № 2
(Ідентифікаційний код 01994043)

(Цей документ є невід'ємною частиною Статуту Київської міської туберкульозної лікарні № 2)

1. У тексті Статуту слова "Головне управління охорони здоров'я та меA
дичного забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (КиївA
ської міської державної адміністрації)" у всіх відмінках замінити словами
"Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської раA
ди (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних відмінках.

2. Пункт 1.1 розділу І Статуту викласти в новій редакції:
"1.1. Київська міська туберкульозна лікарня № 2 (далі — Установа) є

бюджетною (неприбутковою) установою, що заснована на комунальній
власності територіальної громади міста Києва, підпорядкована ДепарA
таменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та входить до складу териA
торіального медичного об'єднання "ФТИЗІАТРІЯ" у місті Києві (далі —
ТМО). "

3. Пункт 1.2 розділу І Статуту викласти в новій редакції:
"1.2. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, закоA

нами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпоряA
дженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішенA
нями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу КиївA
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського
міського голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України та ДеA
партаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), цим Статутом та іншими норA
мативноAправовими актами."

4. Пункт 4.2 розділу 4 Статуту викласти в новій редакції:
"4.2. Керівник Установи призначається на посаду і звільняється з посаA

ди наказом директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого оргаA
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поA
данням директора ТМО та за погодженням із заступником голови КиївA
ської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на
контрактній основі.

Заступники Керівника Установи, керівник юридичної служби Установи
гризначаються на посаду і звільняються з посади наказом Керівника УсA
танови за погодженням з Департаментом охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Керівник бухгалтерської служби Установи призначається на посаду і
звільняється з посади наказом Керівника Установи за погодженням з орA
ганами Державної казначейської служби України.

Інші працівники Установи призначаються на посаду і звільняються з
посади наказом Керівника Установи. Керівник Установи несе персональA
ну відповідальність за діяльність Установи. "

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про включення проектів до переліку об'єктів, які потребують 
залучення інвестицій

Розпорядження № 1314 від 2 серпня 2013 року
Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо

об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерноEтранспортної інфраструктури міста КиE
єва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 р. № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної коE
місії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерноEтранспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виE
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 р. № 1403 (протокол від
06 лютого 2012 р. № 12/2012), з метою підвищення ефективності залучення інвесторів до розвитку транспортної інфраструктури
міста Києва, в межах 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) "КиївсистемомеA
неджмент" замовником підготовчих робіт з реалізації проектів, зазначеA
них у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "КиївсистемоменеA
джмент":

3.1. Провести конкурсні торги з визначення виконавця(ів) підготовчих
робіт з реалізації проектів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в
установленому законом порядку.

3.2. Представити результати проведення конкурсних торгів та каленA

дарні планиAграфіки виконання підготовчих робіт на засіданні постійно діA
ючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівA
ництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитловоA
го призначення, незавершеного будівництва, інженерноAтранспортної інA
фраструктури міста Києва.

4. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розA
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступA
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)
від 02.08.2013 № 1314

Перелік 
об'єктів, які потребують залучення інвестицій

1. Будівництво автодорожнього тунелю між станцією метрополітену "Лівобережна" та площею Перемоги;
2. Будівництво автодорожнього тунелю між вул. Фрунзе та вул. Чорновола;
3. Будівництво автодорожнього тунелю від Наддніпрянського шосе до вул. Кіквідзе;
4. Будівництво автодорожнього тунелю від вул. Богатирської до вул. Оноре де Бальзака (північний тунельний перехід через р. Дніпро);
5. Будівництво автодорожнього тунелю від продовження вул. Заболотного до житлового масиву Осокорки (південний тунельний перехід через 

р. Дніпро).
Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про зміни у складі Комітету з економічних реформ виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1518 від 4 вересня 2013 року
У зв'язку зі змінами персонального складу Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської міської ради (КиївE

ської міської державної адміністрації), в межах повноважень місцевого органу виконавчої влади:

1. Затвердити зміни до складу Комітету з економічних реформ виA
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30 березня 2010 р. № 194 (в редакції розпорядження виконавчого орA
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 27 лютого 2013 р. № 253), виклавши його в новій редакції, що доA
дається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації КрамаA
ренку Р. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інфорA
мації змісту цього розпорядження.

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 1 жовтня 2013 року

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 30.03.2010 № 194 

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

від 04.09.2013 № 1518)

СКЛАД
Комітету з економічних реформ виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Попов Олександр Павлович
Крамаренко Руслан Михайлович
Поворозник Микола Юрійович

Галенко Оксана Миколаївна

Бородюк Володимир Михайлович

Вакуленко Володимир Миколайович

Водовозов Євгеній Наумович

Мохорєв Віталій Андрійович

Новицький Дмитро Юрійович

Оболенський Олексій Юрійович

Осадчий Олександр Володимирович
Пузанов Олександр Геннадійович

Репік Володимир Михайлович

Решетко Дмитро Георгійович

Садовой Сергій Миколайович

Харитончук Микола Васильович
Хаустов Володимир Кирилович 
Голубченко Анатолій Костянтинович
Гринчук Наталія Михайлівна

Данилович Сергій Михайлович

Денисюк Людмила Всеволодівна

Добровольська Оксана Миколаївна

Іванова Тамара Вікторівна

Корж Віктор Петрович
Костюк Михайло Дмитрович
Костюренко Тетяна Миколаївна

Кулаковський Юрій Петрович

Кучук Михайло Ілліч
Целовальник Сергій Анатолійович

Шлапак Алла Василівна
Зубенко В'ячеслав Валерійович
Ярошенко Роман Валерійович

голова Київської міської державної адміністрації, голова Комітету
заступник голови Київської міської державної адміністрації, виконавчий секретар Комітету
директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (КиївD
ської міської державної адміністрації), заступник виконавчого секретаря Комітету
директор комунальної науковоDдослідної установи "НауковоDдослідний інститут соціальноDеконоD
мічного розвитку міста", д. е. н., професор, секретар Комітету
директор НДІ економічного розвитку Київського національного економічного університету 
ім. В. Гетьмана, д. е. н., професор, членDкореспондент НАН України (за згодою)
завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НаD
ціональної академії державного управління при Президентові України, к. н. держ. упр., доцент (за
згодою)
директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
директор Департаменту житловоDкомунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
професор кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управD
ління при Президентові України (за згодою)
голова Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва (за згодою)
заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дерD
жавної адміністрації)
член Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), уповноважений представник Міжнародного благодійного фонду Н. Потопаєвої, диD
ректор департаменту ТОВ"НВП РОМСАТ" (за згодою)
директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчоD
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
начальник Головного управління Пенсійного фонду України у м. Києві (за згодою)
учений секретар ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України (за згодою)
перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
заступник завідувача кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління
містом Національної академії державного управління при Президентові України, к. е. н., доцент (за
згодою)
директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської місьD
кої ради (Київської міської державної адміністрації)
директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
проректор з науковоDпедагогічної роботи Академії муніципального управління, доктор наук з дерD
жавного управління, професор, заслужений працівник освіти України (за згодою)
заступник голови Київської міської державної адміністрації
заступник голови Київської міської державної адміністрації
директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
заступник голови Київської міської державної адміністрації
директор Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
депутат Київської міської ради (за згодою)
генеральний директор Інституту бюджету та соціальноDекономічних досліджень (за згодою)
голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціальноDекономічного розвитку (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про видачу ліцензій КП СПБ "Арсенал"
Розпорядження № 1509 від 30 серпня 2013 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", роз8
порядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 7 грудня 2012 року № 2192
"Про ліцензування провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, цен8
тралізованого водопостачання та водовідведення", враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 9 від 23 серпня 2013 ро8
ку), в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Видати КАЗЕННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОБУD
ДУВАННЯ "АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 14307357, м. Київ, вул. Московська,
будинок 8) ліцензії:

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплоD
вої енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелекD
троцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераD
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поD
новлюваних джерел енергії) строком дії п'ять років;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії строком дії п'ять років.

2. Відмовити КАЗЕННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЛАДОD
БУДУВАННЯ "АРСЕНАЛ" (код ЄДРПОУ 14307357, м. Київ, вул. МосковD
ська, будинок 8) у видачі ліцензії на право провадження господарської діD

яльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами у зв'язку з невідповідністю заявD
ника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим
для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліценD
зії.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маD
сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першоD
го заступника голови Київської міської державної адміністрації ГолубченD
ка А. К.

Голова О. Попов

Про організаційно8правові заходи 
щодо ліквідації комунального 

підприємства "Деснянськпарксервіс"
Розпорядження № 1528 від 5 вересня 2013 року

Відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України, статей 59, 60 Господарського кодексу України, Закону України "Про міс8
цеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 "Про ліквідацію
районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з ліквідації комунального підприємства "ДесD
нянськпарксервіс" та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії з ліквідації комунального підприємства "ДеснянськпарксерD
віс":

2.1. Здійснювати повноваження щодо управління справами комунальD
ного підприємства "Деснянськпарксервіс" відповідно до законодавства
України.

2.2. Забезпечити проведення інвентаризації майна комунального підD
приємства "Деснянськпарксервіс".

2.3. В установленому законодавством порядку попередити працівників
комунального підприємства "Деснянськпарксервіс" про їх подальше виD
вільнення та забезпечити дотримання їх соціальноDправових гарантій у
порядку та на умовах, визначених законодавством України.

2.4. У встановленому порядку скласти проміжний ліквідаційний баланс
комунального підприємства "Деснянськпарксервіс" та подати його на заD
твердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації).

2.5. У встановленому порядку скласти ліквідаційний баланс комунальD
ного підприємства "Деснянськпарксервіс" та подати його на затвердженD
ня виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державD
ній адміністрації).

2.6. Здійснити всі інші передбачені законодавством України заходи,
пов'язані з ліквідацією комунального підприємства "ДеснянськпарксерD
віс".

2.7. Забезпечити виконання заходів з ліквідації комунального підприD
ємства "Деснянськпарксервіс" в десятимісячний строк.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маD
сової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступD
ника голови Київської міської державної адміністрації Костюка М. Д.

Голова О. Попов

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05.09.2013 № 1528

СКЛАД 
комісії з ліквідації комунального підприємства "Деснянськпарксервіс"

Павліченко Олег Іванович
Ситник Іван Степанович

Боришполь Юрій Васильович

Дерев'янко Сергій Іванович

Пофатна Наталія Іванівна

директор КП "Деснянськпарксервіс", голова комісії, ідентифікаційний номер 2993011573
головний спеціаліст відділу розвитку договірних паркувальних майданчиків договірного управління КП "КиївD
транспарксервіс", секретар комісії, ідентифікаційний номер 3165622697
головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та паркування Департаменту транспортної інфраD
структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар коD
місії, ідентифікаційний номер 2583914872
головний спеціаліст відділу розвитку договірних паркувальних майданчиків договірного управління КП "КиївD
транспарксервіс", ідентифікаційний номер 3281715779
головний спеціаліст відділу інформаційних технологій Деснянської районної в місті Києві державної адмінісD
трації, ідентифікаційний номер 2769318749

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № 1 СТ81 
на ділянці від ТК 123 до ТК 135 на вул. Уманській 

у Солом'янському районі
Розпорядження № 1525 від 4 вересня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", "Про автомобільні дороги", "Про
благоустрій населених пунктів", наказу Міністерства палива та енергетики України від 07 липня 2006 року № 231 "Про затверджен8
ня Положення про порядок оцінки готовності об'єктів електроенергетики до роботи в осінньо8зимовий період", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 21 вересня 2006 року № 1064/12938, розпорядження Київської міської державної адміністрації від
04 липня 2006 року № 999 "Про виконання робіт на автомагістралях та шляхово8транспортних спорудах міста", з метою забезпе8
чення стабільного функціонування теплових мереж міста Києва і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть
призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків, а також для якісного і надійного забезпечення об'єктів промисло8
вості, житлово8комунального, соціально8культурного, побутового призначення та населення м. Києва тепловою енергією, врахо8
вуючи звернення СТРУКТУРНО8ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" від 05 липня 2013 ро8
ку № 31/18132, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Публічному акціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" (далі — ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО") здійснити за власні кошти згідно з розробленою та заD
твердженою в установленому порядку проектноDкошторисною докуменD
тацією з 04 вересня 2013 року до 29 жовтня 2013 року роботи з реконD
струкції тепломагістралі № 1 СТD1 на ділянці від ТК 128 до ТК 133 на вул.
Уманській з частковим розриттям проїзної частини вулиці Уманської з
припиненням руху транспорту на вулиці Уманській від перетину з вулицею
Іскрівською до перетину з вулицею Петровського.

2. ПАТ "КИЇВЕНЕРГО":
2.1. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо поD

рядку виконання робіт.
2.2. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, заD

твердженими рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року
№ 1051/1051, забезпечивши тризмінний режим роботи.

2.3. Розробити та погодити з УДАІ ГУ МВС України в м. Києві схему орD
ганізації дорожнього руху на період виконання робіт.

2.4. Забезпечити безпеку дорожнього руху та безпечний прохід пішоD
ходів і проїзд транспортних засобів спеціального призначення шляхом
встановлення відповідних дорожніх знаків, огородження місць роботи, осD
вітлення, сигнальних ліхтарів у місцях виконання робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзної частини за
типом існуючого на повну ширину по всій довжині розриття, а тротуарів
на повну ширину тротуару — фігурними елементами мощення та передаD
ти за актом комунальному підприємству "ШляховоDексплуатаційне управD
ління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Солом'янського району м. Києва".

2.6. Після завершення реконструкції теплової магістралі забезпечити
підключення всіх споживачів, теплопостачання яких здійснювала теплова
магістраль, що підлягала реконструкції, до теплопостачання від відновлеD
ної тепломагістралі.

3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу КиD
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на період
виконання робіт з реконструкції тепломагістралі № 1 СТD1 на ділянці від
ТК 128 до ТК 133 на вул. Уманській внести зміни у шляхи слідування марD
шрутів наземного пасажирського транспорту загального користування,
які проходять вулицею Уманською.

4. Взяти до відома, що після завершення робіт з реконструкції теплоD
вої магістралі майно зараховується до комунальної власності територіальD
ної громади міста Києва з наступною передачею у володіння та користуD
вання ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".

5. Відповідальність за своєчасне та безаварійне виконання робіт поD
класти на директора СВП "КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" ПАТ "КИЇВЕНЕD
РГО" Глушака Є. М.

6. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчоD
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраD
ції) забезпечити у встановленому порядку списання демонтованого майD
на та зарахування до комунальної власності територіальної громади місD
та Києва відновлених теплових мереж, зазначених у пункті 1 цього розпоD
рядження.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації прийD
няти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цьоD
го розпорядження.

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

Голова О. Попов

Відповіді на сканворд 

П А Н О П Т И К У М Г Х

Е П О Д В А Е К Е Р

Л А М А Е Б Т І Е

Е Ш Е Л О Н А Б А Т Щ

Р Р І К Т Р А Н С А

И С Е К Р Е Т А Т

Н О Р К А А І Л О Т И

А Н А Н Ш Л А Г М А К

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

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали тощо,
Установа "28 УНР" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спо-
р д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, надано до Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл
відповідають вимо ам розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 № 307.
Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : в л. М. Хвильово о, б д. 1 до
11.11.2013 ро .

Стро , протя ом я о о приймаються за важення і пропозиції, встановлюються
підприємством, але він не може б ти менше ніж 14 та більшим ніж 20 алендарних
днів з дня повідомлення споживача про намір здійснити змін тариф .

Державне підприємство з питань поводження з відходами я вторинною
сировиною отове передати в оренд індивід ально визначене р хоме майно, що на-
лежить до державної власності, я е знаходиться задовільном технічном стані, а са-
ме: омпле си сорт вання твердих поб тових відходів пот жності 20, 40 та 50 тис. тон
на рі , прес вальне обладнання різної пот жності та модифі ацій, вантажні автомобілі
та інше обладнання для збор , сорт вання та перероб и твердих поб тових відходів.

За більш детальною інформацією щодо мов передачі в оренд в азано о майна
та йо о технічних хара теристи слід звертатись відділ орендних відносин
підприємства за телефонами (044) 238-82-92 та (050) 444-36-38.

02.10.2013 об 11.30 в приміщенні О р жно о адміністративно о с д
м. Києва відб деться с довий роз ляд справи за адміністративним позо-
вом МПП "Братерство" до Київради про визнання нечинним рішення Київ-
ради від 28.02.2013 № 97/9154 "Про дея і питання розміщення тимчасо-
вих спор д тор овельно о, поб тово о, соціально- льт рно о чи іншо о
призначення для здійснення підприємниць ої діяльності м. Києві.

С ддя Головань О.В., аб. 304.

Шевчен івсь им районним с дом м. Києва задоволено позов К -
лі В.І. до Київсь ої місь ої ради про визнання невідповідним за онодавств
рішення Київсь ої місь ої ради від 24.11.2005 № 427/2888 "Про визначен-
ня ви онавців житлово- ом нальних посл житловом фонді ом нальної
власності територіальної ромади м. Києва" та с асовано йо о.

Ком нальне підприємство "Радіостанція "Голос

Києва" інформ є, що розцін и вартості однієї се н-

ди ефірно о час для розміщення матеріалів перед-

виборної а ітації в ефірі радіостанції становлять:

2,27 рн без рах вання ПДВ.

Реда ція азети Київсь ої місь ої ради "Хрещати "

повідомляє, що вартість одиниці др ованої площі

( в. см) для розміщення матеріалів передвиборчої

а ітації становить

11,50 ривень, без ПДВ.

ОГОЛОШЕННЯ про намір передати в оренд об'є ти,
що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — КП "ПЛЕСО"

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо 559-39-34).

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

в місяць
Тариф, рн/м2 в місяць
для першо о поверх

1. в л. Ми оли Хвильово о, б д. №1 3,6671 3,2528

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа, в. м

Цільове ви о-
ристання при-

міщення

Ре омендова-
ний стро
оренди

Орендна пла-
та за 1 в. м,

рн

Розмір місяч-
ної орендної
плати, рн

При-
міт а

1
КП "Плесо" 02660, м. Київ,
в л. Ми ільсь о-Слобід-
сь а, 7, тел. 541-06-96

Причальні
бони —
2 одиниці

м. Київ, Оболон-
сь ий район,

озеро "Вербне"
18 Причал для чов-

нів 2 ро и 364 дні
Станом на 23.09.2013

19,45 350,00

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Місце-
знаход-
ження

Хара теристи-
а та за альна
площа, в. м

Цільове ви ористання
Став а
орендної
плати

Розмір мі-
сячної орен-
дної плати,

рн

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Приміт и

1

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПО-
МОГИ № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"

(м. Київ, в л. Запорожця, 26, т.512-15-96)

ВУЛ. КУР-
НАТОВ-

СЬКОГО, 7

1 поверх-2,5
2 поверх — 2,5

РОЗМІЩЕННЯ ІНШОГО
ВИКОРИСТАННЯ НЕРУ-
ХОМОГО МАЙНА (розмі-
щення дитячих ачало )

15% 1109,04 2 ро и
364 дні

Необхідно забезпе-
чити проведення
бла о строю при-
ле лої території.

2

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМО-
ГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄ-

ВА" (м. Київ, в л. Ент зіастів, 49, т. 295-20-68)

ВУЛ. ЕН-
ТУЗІАСТІВ,

13-А

1 поверх — 2,5
2 поверх — 2,5

РОЗМІЩЕННЯ ІНШОГО
ВИКОРИСТАННЯ НЕРУ-
ХОМОГО МАЙНА (розмі-
щення дитячих ачало )

15% 1185,61 2 ро и
364 дні

Необхідно забезпе-
чити проведення
бла о строю при-
ле лої території

3

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯ-
ЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" (м. Київ,

просп. Тичини, 12, т. 550-43-63

ПРОСП.
ТИЧИНИ,

12
1 поверх — 5

РОЗМІЩЕННЯ ІНШОГО
ВИКОРИСТАННЯ НЕРУ-
ХОМОГО МАЙНА (розмі-
щення дитячих ачало )

15% 1185,61 2 ро и
364 дні

Необхідно забезпе-
чити проведення
бла о строю при-
ле лої території
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Фігурне катання. Вітчизняна пара 
Єлизавета Усманцева та Роман Талан 
виступлять на Олімпіаді в Сочі
У раїнсь і фі ристи Єлизавета Усманцева та Роман Талан посіли

восьме місце на Міжнародном т рнірі Nebelhorn Trophy, я ий прой-
шов німець ом місті Оберстдорф, та вибороли олімпійсь ліцензію.
Вона дозволить переможцям чемпіонат У раїни в парном атанні
представляти У раїн на Олімпійсь их і рах в Сочі. На т рнірі наші
спортсмени вист пили з рез льтатом 141,45 бала. Переможцями ста-
ли чемпіони світ Тетяна Волосожар і Ма сим Трань ов (Росія). Др е
і третє місця посіли німець і пари Мейлін Венде — Даніель Венде і Ма-
рі Вартманн — Аарон Ван Клів. Та им чином, розі рано всі воти на
часть в Олімпійсь их і рах парном атанні. Від Росії та Канади ви-
ст плять по три спортивні пари, від Німеччини, Франції, Китаю, США й
Італії — по дві, від У раїни, Вели обританії, Естонії та Ізраїлю — по од-
ній. На адаємо, що міжнародні зма ання Nebelhorn Trophy традиційно
є відбір овим етапом на Олімпійсь і і ри для тих фі ристів, я і не
пройшли валіфі ацію на Чемпіонаті світ

Фехтування. Українці вибороли "срібло" 
та "бронзу" на міжнародному турнірі
У Польщі 28 вересня відб вся XXXIII Міжнародний т рнір з фехт ван-

ня “К бо Барбі ан” Меморіал Марії Солтанової з фехт вання на шпа-
ах. З десяти раїнців, я і боролися за на ороди чоловічо о т рнір ,
чвертьфінал пройшли четверо — І ор Рейзлін, Всеволод Д’ячен о, Р с-
лан Тимошен о та Анатолій Герей. Усі вітчизняні спортсмени йшли по
різних іл ах, що в разі перемо и давало шанс нашим фехт вальни ам
зайняти весь п’єдестал пошани, проте І орю Рейзлін і Р слан Тимо-
шен не пощастило — з одна овим рах н ом 14:15 вони пост пилися
осподарям т рнір Радослав Заворотня і Себастьян Май ер .
Більш впевнено ви лядали Анатолій Герей та Всеволод Д’ячен о. Сво-
їх с перни ів — Філіпа Бронежевс і і Кароля Б де а — вони пройшли
з роз ромним рах н ом — 15:10 і 15:7. Фінальний поєдино , я ий від-
б вся між Радославом Заворотня ом та Анатолієм Гереєм, б в ці авим
і напр женим, адже спортсмени виявилися фа тично рівні за силою,
але в останній момент з перева ою в один ол перемі осподар т р-
нір — 13:12. Кращим рез льтатом для раїнсь ої жіночої шпа и на
цьом т рнірі стало сьоме місце Анфіси Поч алової. У чвертьфіналі на-
ша спортсмен а з рах н ом 13:15 пост пилася польці Оле сандрі За-
мачовс ой, я а і стала підс м переможницею т рнір

Теніс. Сергій Стаховський та Ілля Марченко —
володарі парного титулу турніру серії 
"Челленджер"
У раїнсь і тенісисти Сер ій Стаховсь ий та Ілля Марчен о вибороли

парний тит л на т рнірі серії "Челленджер", я ий пройшов франц зь-
ом місті Орлеан. Наша пара фіналі здолала литовсь о-хорватсь ий
д ет Річардас Беран іс — Фран о С ор з рах н ом 7:5, 6:3. Для Сер-
ія Стаховсь о о це б ла четверта перемо а парном розряді на т р-
нірах серії ATP, для Іллі Марчен а — це дебютний трі мф

Температура +5°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +7°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +5°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 62 %

Прогноз погоди на 1 жовтня 2013 року

ОВНИ палають роматичною пристрастю, отові за насолодами
с очити в реч . При альм йте і не влаштов йте істери , ваш ен-
дорфін щастя — в др жбі, а точніше, в д ховних стос н ах, поб -
дованих на висо их ідеалах, спільних по лядах, альтр їзмі, братер-
сь их поч ттях.
ТЕЛЬЦІ, впевнено прям йте до професійно о олімп , лавір ючи

між бар’єрами переш од, я і вам підносять апосні воро и — ом-
пле си. Причеп ріть вн трішній храм, зла в д ші тримати не слід,
тоді без не ативно о вантаж швидше дістанетеся заповітної мети.
Кохайтеся з бла овірними (вони та і чарівні та пра матичні), пе-
реймайтеся хатніми справами, наповнюйте психоло ічн сімейн
а р висо ими світлими вібраціями.
БЛИЗНЯТА, ш айте спільни ів по д х , вам потрібні приятелі

висо ої льт ри, роз мні, винахідливі, неординарні, витрачати до-
ро оцінний час на порожні теревені з людьми обмеженими проти-
по азано. Засіяти нив зернами добро о і вічно о — ось ваше зав-
дання. Вирішення болючих питань по и що від ладіть.
РАКИ, на бізнесовом небосхилі то розові хмари, то ясне сон-

це, приб т и і збит и ро ють др жно в парі. У відчай не впадай-
те, це нормальний робочий процес, арт йтеся, ділова дос она-
лість потреб є трен вань професійних м с лів. А роші від вас
п’ятами не на ивають, я що дбайливо спрямов ватимете ошти
ви ідні справи, по п и й не від ладатимете зароблене на чорний
день. Фінанси повинні “ р титися”! Не заривайте свої таланти в
землю, природні дари слід реалізов вати в ділах.
ЛЕВИ, претензії, з хвалість, пристрасть до манії величі зап с-

тять механізм ріховної то си ації, отже, вам доведеться пережити
остр риз свідомості, перехворіти й оздоровитися, від ривши
для себе ба ато ці аво о, приміром, зроз міти, що армонійна ді-
лова оманда — це най оротший шлях до щастя та спіх .
ДІВИ, не стрим йте наснажливих поч ттів, нехай вони ллються

широ ою рі ою, вам потрібне свято на д ші, яс раві враження,
життєствердж ючі емоції! Знайдіть джерело радості та творчо о
натхнення, і воно живитиме вас зсередини. Тіль и робота, що да-
р є творч насолод та роз онсервов є пласти природних талан-
тів, має вас ці авити! Я що страждаєте таємною за оханістю, тя а
до об’є та симпатій значно посилиться.
ТЕРЕЗИ, др жні лави поповняться новими союзни ами по інте-

ресам, а дехто навіть знайде причал вашом серці. Ще б па , ва-
ша харизма має ч додійний ефе т! Головне — не зненавидіти
свою робот , б дьте раціоналістами і пам’ятайте: вам потрібно за-
робляти роші, дбати про сім’ю. А сл жба наразі є основним дже-
релом приб т ів.
СКОРПІОНИ, омерційна жил а вас зап льс є під натис ом

проблем, пов’язаних з домашнім бла о строєм, еній винахідливо-
сті роз вітне ма симально, тіль и не зловживайте сл жбовою по-
садою заради особистих потреб. Я що вас манить слава, поп ляр-
ність, любовні лаври, цілеспрямовано йдіть до мети.
СТРІЛЬЦЯМ форт нитиме, особливо на романтичних теренах.

Р хайтеся, дале о від домів и вам б де най раще, д х мандр та-
ий п’ян ий, надихає, заворож є враженнями, полонить д ш
свят овим піднесенням! В цей час вами може ер вати релі ійний
запал, інстин т равця, азарт спортивно о болівальни а. Залежно
від особистих обставин ви можете а тивно займатися питаннями
емі рації, зар біжних поїздо , або навпа и пристрасно пра н ти
поверн тися з дале их раїв на бать івщин .
КОЗЕРОГИ, розірвіть стос н и з людьми, отрі заздрять вашо-

м щастю, а ті, що залишаться, стан ть надійними с п тни ами, з
я ими можна б д вати майб тнє, заробляти роші, вести спільний
бізнес. За оханим порада: хочете б ти щасливими — нічо о не
бійтеся, ризи йте, боріться за сердечно о обранця!
ВОДОЛІЇ, с ворість та діловитість, швидше, ш одять, ніж допо-

ма ають взаємороз мінню. Най ращий рецепт спішно о діало-
— поєднання товарись ості, артистизм і дипломатичності. Ни-

ні потрібен яс равий талановитий партнер, я ий відтінятиме ваші
персональні чесноти. Я що доля послала та особ , радійте і пос-
тарайтеся тримати її біля себе. Можливо, саме їй с дилося стати
для вас постійним с п тни ом або надійним діловим союзни ом на
дов і ро и.
РИБИ, лінощі, пасивність, похм рий настрій сьо одні протипо-

азані. Запаліть себе во нем оптимізм й не сидіть без діла. Аби
розвіяти ж рб , спроб йте допомо ти іншим. Т рбота про дітей,
домашніх тварин розрадить д ш . А оловне — побережіть свій ор-
анізм і не перенавантаж йте йо о додат овою роботою. Перевто-
ма небезпечна. Тр діться зі святом серці, тоді цир ляція енер ії
в тілі проходитиме армонійно, що створить захисний бар’єр від
хвороб

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

У Києві визначився 
найсильніший бі�бой 
Східної Європи
Відбувся фінал престижного турніру з брейк�дансу
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У столиці У раїни завер-
шився 10-й, ювілейний,
східноєвропейсь ий фінал
найпрестижніших зма ань
з брей ін — Red Bull BC
One. На сцені, що б ла по-
б дована в арт-заводі “Ви-
д бичі”, в одиночних по-
єдин ах зійшлися 16 час-
ни ів з Т реччини, Боснії і
Герце овини, Сербії, Ка-
захстан , Гр зії, Хорватії,
Р м нії, Росії, У раїни, Бі-
лор сі, Латвії, Словенії та
Ізраїлю. У раїн на сцені
представляли відраз три
бі-боя: Kolobok, Pluto і
Robin.

Арт�завод “Видубичі” на одну ніч

перетворився на справжню Мекку

всіх любителів хіп�хопу. Вже з пер�

ших секунд турніру стало зрозуміло,

що цей фестиваль подарує величезну

кількість позитивних емоцій не ли�

ше самим танцюристам, а й гляда�

чам. MC Scream та DJ Smirnoff заво�

дили публіку, і більше двох тисяч фа�

натів, які вирішили провести вечір,

споглядаючи неймовірні трюки, ні

на секунду не залишали учасників

без підтримки. У фіналі Східної Єв�

ропи Red Bull BC One взяли участь

переможці кваліфікаційних відборів

з Білорусі, Росії, Сербії, Латвії, Сло�

венії, Боснії і Герцеговини, Казах�

стану, Грузії, Туреччини, Хорватії,

Румунії, України і 4 власника wild

card з Ізраїлю, України та Росії. Бі�

бої показали дуже високий рівень

підготовки, техніку і характер танцю

в усіх п’ятнадцяти захоплюючих ра�

ундах. Варто зазначити, що своєрід�

ною родзинкою цього фестивалю є

те, що в ньому змагаються танцю�

ристи один на один, а не команди.  У

фіналі Східної Європи Red Bull BC

One взяли участь 16 бі�боїв з 13 країн

світу. Тому все залежить лише від

здібностей учасників.

Суддями східноєвропейського фі�

налу Red Bull BC One стали Storm

(легенда хіп�хопу з Німеччини, який

займається брейкингом з 1984 року),

Ken Swift (президент Breaklife і VII

Gems хіп�хоп руху в Нью�Йорку,

США) та El Nino (американський бі�

бой, який почав танцювати у віці 3�х

років під керівництвом своїх дядь�

ків — бі�боїв Leanski та Float).

У фінальному баттлі зустрілися

два українці — бі�бой Robin з Харко�

ва та бі�бой Pluto з Києва. По завер�

шенні трьох раундів судді прийняли

одноголосне рішення — перемож�

цем став Олексій Булгаков, він же

бі�бой Robin. Тепер переможець має

відсвяткувати 10�річний ювілей Red

Bull BC One разом з кращими бі�бо�

ями планети на сцені світового фі�

налу в Сеулі (Корея), який відбу�

деться 30 листопада цього року.

Після нагородження щасливий

володар путівки на світовий фінал

змагань бі�бой Robin запевнив: “Я

просто вибухну в Кореї! Це абсолют�

но новий рівень, тому що це буде

битва чемпіонів. Якщо я зможу ви�

грати один або два баттла на Світо�

вому фіналі — це вже буде нереально

круто. Адже там збираються най�

сильніші бі�бої планет”.

Зазначимо, що 12 жовтня відбу�

деться останній регіональний фі�

нал – Азіатсько�Тихоокеанський,

переможець якого стане 16�м учас�

ником разом з бі�боями Robin

(Східна Європа), Froz (Західна Єв�

ропа), Lil Zoo (Африка і Близький

Схід), Gravity (Північна Америка),

Arex (Латинська Америка) і всіма

вісьмома попередніми чемпіонами,

які візьмуть участь у всесвітньому

фіналі ювілейного десятого чем�

піонату Red Bull BC One
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Цей день в історії 1 жовтня

Сьо одні відзначають Міжна-
родний день м зи и, Міжнарод-
ний день людей похило о ві
1795 – Франція та Бель ія

об'єднані в одн держав
1869 – Відні вип щено перші

поштові листів и
1881 – народився амери ан-

сь ий авіа онстр тор і винахід-
ни , засновни світової орпора-
ції Вільям Боїн
1884 – на Вашин тонсь ій он-

ференції хвалено рішення про
введення на всій Землі поясно о
час
1903 – народився один з най-

видатніших піаністів ХХ століття,
раїнець за походженням Воло-

димир Горовиць
1908 – Генрі Форд представ-

ляє народний автомобіль для
амери анців "Форд Ліззі", що
ошт вав всьо о 850 доларів
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У фіналі Східної Європи Red Bull BC One взяли часть 16 бі-боїв з 13 раїн світ
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