
Місто забезпечує своєчасну 
виплату пенсій
ГУ Пенсійного фонду України відзвітувало про надходження коштів до бюджету

Вшануємо героїв разом
Столиця готується відзначити 70$ту річницю визволення міста 
від німецько$фашиcтських загарбників
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Майже 70 ро ів том , 6 лис-
топада, Київ ероїчними з -
силлями б в звільнений від
німець о-фашиcтсь их о пан-
тів. Наразі влада от ється
відзначити цю непересічн
для столиці дат та вже під о-
т вала ці ав і різноманітн
про рам . Тематичні заходи
охоплять сі райони міста, і
жоден ветеран не залишиться
поза ва ою. Подбають і про
матеріальн підтрим визво-
лителів столиці — виплати ве-
терани отримають не лише зі
с арбниці міста, а й з поза-
бюджетно о фонд .

У столиці відбулося засідання круглого

столу щодо святкування 70�річчя визво�

лення Києва від фашистських загарбни�

ків. У рамках заходу активісти ветеран�

ських організацій столиці разом з керів�

ництвом міста обговорили програму

святкування ювілейної дати та надали

власні пропозиції щодо вшанування ге�

роїчного подвигу визволителів.

Як заявив головний режисер святку�

вання 70�ї річниці визволення Києва

Анатолій Солов’яненко, розпочнеться

відзначення дати з покладання квітів до

могили Невідомого солдата у Парку Сла�

ви. Цікаво, що поруч з монументом бу�

дуть встановлені світлодіодні екрани з

офіційним логотипом дати. Поруч об�

ладнають звукову апаратуру, яка весь

день транслюватиме записи пісень війсь�

кової тематики. Згодом святкування пе�

реміститься до Меморіального комплек�

су “Національний музей історії Великої

Вітчизняної війни”. Почесну місію запа�

лення Вічного вогню на території мемо�

ріалу доручать найкращому курсантові

Київського військового ліцею імені Іва�

на Богуна.

Проходитимуть урочистості і в цен�

тральній частині міста, на вулиці Хреща�

тик. О 12�й годині від Європейської до

Бессарбської площі пройде військо�істо�

рична хода та парад військових оркес�

трів. До цих дійств залучать курсантів та

молодіжні організації, які зможуть від�

творити дух того часу. Така акція має ста�

ти символічною передачею звитяги між

поколіннями.

Особисто визволителів та оборонців

міста привітають у Палаці “Україна”, де

пройде концертна програма за участі ві�

домих артистів. Аби ветерани, які вже

мають поважний вік, без перешкод та з

комфортом дісталися до місця святку�

вання, столична влада подбає про надан�

ня транспорту.

Увечері висловити шану визволителям

міста та запалити свічки і лампадки за�

кликають усіх киян. Акція “Вшануй

пам’ять визволителів” розпочнеться о

18.00 у Парку Слави: тут встановлять

спеціальні намети, де кожен зможе без�

коштовно отримати свічки та лампадки.

Першими вогники пам’яті запалять го�

лова КМДА Олександр Попов та члени

делегації міст�героїв з України, Росії, Бі�

лорусі. Після цього поважні гості спус�

тять вінки на води Дніпра поблизу Коло�

ни Магдебурзького права.

О 19.00 розпочнеться святковий кон�

церт і на майдані Незалежності, під час

якого і виступи учасників, і відеоряд, що

супроводжуватиме дійство, нагадувати�

муть киянам та гостям столиці про події

сімдесятирічної давнини. А от о 21.00 Ки�

їв завмре в загальноміській хвилинні мов�

чання... Міська влада наразі проводить

перемовини зі всіма конфесіями, аби в

цей момент у всіх церквах столиці лунали

дзвони в пам’ять про героїчну боротьбу

визволителів. Завершиться відзначення

пам’ятної дати урочистим феєрверком.

Аби ще раз нагадати киянам, а особли�

во молодому поколінню про героїчний

подвиг визволителів та оборонців міста,

на вулицях встановлять сіті�лайти із пор�

третами ветеранів під загальним слога�

ном — “Вони визволяли Київ. Вони се�

ред нас”.

Партріотична виховна робота буде

проведена і у всіх школах міста. Зокрема

заплановані відвідини ветеранами на�

вчальних закладів. А от 5 листопада у всіх

загальноосвітніх закладах столиці про�

йде загальноміський телеурок мужності з

тим, аби ще раз нагадати підростаючому

поколінню про подвиг визволителів. Він

буде транслюватися на телеканалі “Київ”

о 8.30 з Музею історії міста Києва.

Святкування 70�ї річниці визволення

міста стане дійством, яке об’єднає всіх

киян. Про це заявив голова КМДА Олек�

сандр Попов під час зустрічі з ветеран�

ським активом міста. Він наголосив, що

у цей день жоден ветеран не повинен за�

лишитися поза увагою.

“Наша ціль — вшанувати кожного ве�

терана, в першу чергу визволителя чи

оборонця міста, і приділити йому відпо�

відну увагу, в тому числі і матеріальну.

Так, рішенням сесії Київради з міської

скарбниці буде виділено 27 млн грн на

підтримку цієї категорії киян. Матері�

альну допомогу отримають 77 тисяч осіб.

Окрім того, ми наразі формуємо позабю�

джетний фонд, який дозволить кожному

визволителю міста додатково подарувати

ще 3—4 тисячі грн”,— зазначив Олек�

сандр Попов.

Зазначимо, що наразі у Києві прожи�

ває 498 ветеранів, які брали участь у

звільненні та обороні Києва від німець�

ко�фашистських загарбників

Київ впроваджує прототип
страхової медицини 
Чорнобильці, воїни-інтернаціоналісти та породіллі
змож ть отримати меди аменти за рах но М ніци-
пальної лі арняної аси
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На захист пам`яті 
У б дин відомо о ювеліра на Андріївсь ом звозі
пропон ють створити тематичний м зей
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Радянська агітація у плакатах 
Кияни мають змо з адати мин ле
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У номері

Новини
У столиці стартував опалювальний
сезон
Упродовж першо о дня від офіційно о старт опа-

лювально о сезон в столиці тепло прийшло же в
217 з 553-х наявних місті дитячих сад ів та 13 з
25-ти ш іл-інтернатів. До опалення всти ли під лю-
чити же половин медичних за ладів столиці. Теп-
ло в 67 із 183 лі вальних станов, перед сім по-
ло ових б дин ах, дитячих санаторіях, перинаталь-
них центрах та стаціонарах. Про це під час прямо о
ефір на теле аналі “Київ” розповів олова КМДА
Оле сандр Попов.
“У Києві розпочався опалювальний сезон: ми мо-

рально, технічно та ор анізаційно до цьо о отові. За
перший день ми під лючили до централізовано о
опалення половин дитячих садоч ів, завтра ця ро-
бота б де завершена, на черзі — ш оли. Їх під лю-
чатимемо з середи до п’ятниці. Цей тиждень д же
напр жений, адже паралельно до опалення ми під-
лючатимемо і житловий фонд. Сьо одні місті роз-
орн ті повномасштабні роботи. У “Київенер о” заві-
ряють, що протя ом тижня б д ть завершені пра -
тично всі об’є ти, де нині ремонт ють ма істральні
тр бопроводи арячо о водопостачання”,— на оло-
сив Оле сандр Попов.
Він та ож повідомив, що сьо одні столиці зали-

шається 5 % б дин ів без арячої води. У більшості
випад ів “Київенер о” проводить масштабн замін
старих тр б. Ще частина холодні, бо досі латають
незначні пош одження ом ні ацій. Завершити ці
роботи мають продовж тижня. Протя ом 7 днів ма-
ють б ти під лючені до опалення і більшість житло-
вих б дин ів міста.
Опалювальний сезон столиці розпочався на два

тижні раніше від за альнодержавно о рафі пер-
ше за часів незалежності. Та е рішення б ло хвале-
не, врахов ючи про нози Гідрометцентр

Найбільший дефіцит місць 
у дитсадках — у районах новобудов
Збереження та розвито мережі дош ільних на-

вчальних за ладів — одне зі страте ічних завдань
місь ої влади. Місто і далі продовж є повертати
приміщення раніше відданих в оренд дитячих са-
доч ів, одна проблема дефіцит місць в освітніх за-
ладах для дітей дош ільно о ві до цих пір зали-
шається а т альною, особливо в районах новоб -
дов. Про це прямом ефірі анал “Київ” повідомив
олова КМДА Оле сандр Попов.
“Повернення міст дитсад ів, я і сво о час б ли

передані різним стр т рам, д же важлива справа,
діти — це дійсно пріоритет. Всі райони, всі без ви-
нят , на жаль, вима ають реалізації та ої політи и.
Я що брати а т альні території, то до їх числа мож-
на віднести ті, де б д ється нове житло. Ми ж йо о
б д ємо ба ато — 1,500 в. метрів на рі , величез-
на іль ість нових вартир, том це питання най-
більш а т альне для територій, що розвиваються,
особливо це стос ється Ліво о бере а”,— зазначив
олова КМДА

У місті розпочався осінній місячник
з благоустрою
Захід триватиме до 31 жовтня. Упродовж

місячни а фахівці КО “Київзеленб д” план ють виса-
дити понад 3 000 дерев та близь о 9 000 щів.
Особлив ва під час заход зеленб дівці приділя-
тим ть ремонт дитячих майданчи ів пар ах та
с верах. Усьо о б де відремонтовано 32 майданчи-
и і один новий встановлено пар “Нив и”.
Фахівці підприємства продовж ють а тивн робо-

т із санітарно о обрізання та видалення с хих і ава-
рійних дерев.
У рам ах місячни а з бла о строю (5 жовтня) від-

б деться с ботни на території с вер , що на в л.
К дрявсь ій. Крім то о, 12 жовтня за підтрим и
КМДА столиці пройде наймасштабніша а ція із са-
нітарно о прибирання лісових б ферних зон.
КО “Київзеленб д” запрош є сіх, хто бажає дол -

читись до санітарно о прибирання ліс . Збір часни-
ів а ції 12 жовтня о 10.00 навпроти б дин
№ 35/24 на в л. Ж ова та б д. № 24 на проспе ті
Гон адзе

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Про ви онання дохідної части-
ни бюджет оловно о прав-
ління Пенсійно о фонд У ра-
їни в м. Києві та проведення
роботи щодо по ашення за-
бор ованості зі сплати страхо-
вих внес ів і єдино о внес
на за альнообов’яз ове дер-
жавне соціальне страх вання
на підприємствах, в становах
та ор анізаціях міста звіт вали
під час розширеної апаратної
наради КМДА під олов ван-
ням Оле сандра Попова.

Так, за інформацією начальника ГУ

Пенсійного фонду в м. Києві Миколи

Харитончука, планові показники на 2013

рік затверджені в розмірі 30,2 млрд грн,

що майже на 1,5 млрд грн більше, ніж на�

дійшло в минулому році. До бюджету Го�

ловного управління протягом січ�

ня—серпня нинішнього року надійшло

власних надходжень в сумі 19 761,9 млн

грн (або 63,6 % від річного завдання).

Протягом 5 років спостерігається по�

стійна тенденція до збільшення надхо�

джень власних коштів.

Планові показники за вересень очікує�

ться виконати в повному обсязі — 2 363,6

млн грн (фактично надійшло 1 909,1 млн

грн), виконання плану станом на 26 ве�

ресня становить 80,8 %. Доведені плано�

ві показники за 8 місяців поточного року

виконано на 102,8 % (+530,2 млн грн до

плану).

Фонд оплати праці, на який нарахо�

вується єдиний внесок за січень—ли�

пень, становить 50 276,2 млн грн, темпи

росту фонду оплати праці в порівнянні з

відповідним періодом минулого року

склали 108,4 %.

Однак станом на 1 вересня 2013 року

заборгованість за основними платежами

до Пенсійного фонду підприємств Києва

становить 342,7 млн грн. Найбільшу пи�

тому вагу, майже 56,4 % цієї суми, скла�

дає недоїмка за єдиним соціальним внес�

ком — 193,1 млн грн.

Майже 50 % всієї суми боргу — це за�

боргованість підприємств державного

сектору економіки, які підпорядковані

відповідним міністерствам та відом�

ствам.

Головними причинами, які унемож�

ливлюють погашення боргів, є відсут�

ність у платників наявних оборотних

коштів, ліквідних активів, а також трива�

лі процедури з реалізації описаного май�

на органами Державної виконавчої

служби.

Суттєвими є борги за єдиним внеском

фізичних осіб — підприємців — майже 38

млн грн.

Станом на 01.09.2013 року на розгляді

в судах першої та апеляційної інстанцій

знаходяться позовні заяви про стягнення

60,5 млн грн заборгованості за єдиним

внеском.

До органів Державної виконавчої

служби передано виконавчих документів

на загальну суму 36,9 млн грн та узгодже�

них вимог — 47,4 млн грн. Заходами стяг�

нення охоплено 92,5 % заборгованості.

Від заходів Державної виконавчої

служби з початку цього року надійшло

80,3 млн грн.

На розгляді в судах першої та апеля�

ційної інстанцій знаходяться позовні за�

яви про стягнення 25,5 млн грн заборго�

ваності зі страхових внесків. До органів

Державної виконавчої служби передано

виконавчих документів на загальну суму

52,9 млн грн та узгоджених вимог 13,7

млн грн. Заходами стягнення охоплено

95,8 % заборгованості. Від заходів ДВС з

початку нинішнього року надійшло 4,2

млн грн.

Головне управління ПФУ в м. Києві

активувало роботу підвідомчих управлінь

та вжило комплекс заходів щодо змен�

шення заборгованості. Так, з 38 підпри�

ємствами�боржниками укладено графік

погашення на загальну суму 54,9 млн

грн, у тому числі із 16 підприємствами�

боржниками системи місцевого само�

врядування, 22 підприємствами, підпо�

рядкованими міністерствам та відом�

ствам. Протягом січня�серпня 14 під�

приємств у повному обсязі погасили за�

боргованість на загальну суму 11,2 млн

грн, частково 16 підприємств на суму 7,3

млн грн.

Але, незважаючи на наявні проблеми,

колектив Пенсійного фонду міста спіль�

но з КМДА спрямовує свою роботу на

здійснення своєчасної виплати пенсій та

недопущення соціальної напруги в сто�

лиці, виконуючи тим самим завдання,

передбачені ініціативами Президента

України Віктора Януковича щодо соці�

ального забезпечення мешканців
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Новини

У столиці відкриють великий перинатальний
центр
У наст пном році в Києві здад ть в е спл атацію новий перинаталь-

ний центр. Про це прямом ефірі анал “Київ” повідомив олова
КМДА Оле сандр Попов. “Наст пно о ро ми б демо мати приємн
можливість від рити ще один, до то о ж вели ий, перинатальний центр.
Цьо о ро ми заверш ємо розроб прое тної до ментації, це д же
ошторисна справа, але ми маємо підтрим насамперед лави держа-
ви. До речі, Ві тор Федорович Ян ович особисто ці авиться ожним з
цих прое тів. Ми д же заці авлені в том , щоб нас об’є ти та о о рів-
ня з’явилися ще, попит на них є, фахівці, я і мож ть працювати з новіт-
німи техноло іями, нас є, том наст пно о ро нас б де ще один та-
ий об’є т, можливо, в майб тньом від риємо ще й третій. Але по и
завдання на наст пний рі — це новий перинатальний центр. Я пере о-
наний, що він нас б де”,— на олосив очільни КМДА

Освітян столиці привітали з професійним святом
З на оди свят вання Дня працівни а освіти Колонній залі КМДА від-

б лася рочиста церемонія вр чення державних на ород, Почесних ра-
мот Київсь ої місь ої державної адміністрації та Почесних рамот Київ-
сь ої місь ої ор анізації Профспіл и працівни ів освіти і на и У раїни.
Та , більше 130-ти иян отримали на ороди та вітання від олови КМДА
Оле сандра Попова. “Вчитель — це людина, я а не просто обирає фах,
це людина, я веде сам Бо до цьо о фах . Педа о , віддаючи свої
знання чням, віддає частин своєї д ші, своє тепло та любов. До иїв-
сь их педа о ів завжди б ли і б д ть д же висо і вимо и, але ви їх зав-
жди виправдов вали. Більшість переможців олімпіад та он рсів — ви-
хованці саме иївсь их навчальних за ладів. Столиця пишається своєю
педа о ічною ромадою, адже наші вчителі є взірцем для всієї раїни”,—
привітав прис тніх Оле сандр Попов. Очільни КМДА вр чив освітянам
на ороди за висо і дося нення професійній діяльності, ва омий осо-
бистий внесо справ розб дови столичної освіти та з на оди Дня
працівни а освіти. Департамент освіти і на и, молоді та спорт інфор-
м є, що сьо одні Києві навчають малень их та юних иян 64 тис. пра-
цівни ів освіти, з них 22 тис. працюють дош ільних за ладах освіти, 39
тис.— вчителі за альної середньої освіти, 2,5 тис.— вчителі позаш іль-
ної освіти та 3,5 тис.— професійно-технічних за ладів освіти

Цифра дня

63 541 200 000 
гривень, на таку суму надано різних видів послуг споживачам
столичними підприємствами сфери послуг за січень—липень 2013 року 
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Місто прискорить будівництво комплексу 
артезіанського водопостачання у Бортничах
Київсь а місь а державна адміністрація пропон є деп татам Київра-

ди виділити п’ять мільйонів ривень для я найшвидшо о завершення
б дівництва і здачі в е спл атацію першої чер и омпле с артезіан-
сь о о водопостачання Бортничах. Відповідна норма міститься в
прое ті змін до Про рами е ономічно о і соціально о розвит м. Ки-
єва на 2013 рі , під отовленом КМДА та внесеном до поряд ден-
но о засідання Київради, заплановано о на 2 жовтня цьо о ро . На-
адаємо, що раніше ияни, я і проживають в Бортничах, зверн лися
до столичної влади з проханням прис орити роботи на ідров злі.
Введення в е спл атацію артезіансь о о омпле с забезпечить я іс-
ною питною водою понад 15 тисяч меш анців мі рорайон . У том
числі б де вирішено питання водопостачання в нових ба атоповерхо-
вих б дин ах, я і зводяться в Бортничах

Прокуратура вимагатиме повернення землі 
біля озера Сонячне
Про рат ра Дарниць о о район столиці заявила позов до Госпо-

дарсь о о с д про повернення власність ромади земельної ділян и
вартістю понад 5 млн рн, розташованої біля озера Сонячне. Я пові-
домили “Хрещати ” в прес-сл жбі Дарниць ої про рат ри, 2010 ро-
ці земельн ділян площею 0,3 а на в л. Рев ць о о, 2-В на підставі
рішення Господарсь о о с д Київрадою б ло передано в оренд това-
риств , що займається тор івлею паливом, для б дівництва та е спл -
атації АЗС. У зв’яз з тим, що підстави для ладання до овор б ли
неза онними, про рат рою ос аржено в азане с дове рішення, а до-
овір оренди розірвано. У подальшом про рорсь ою перевір ою
встановлено, що заб довни продовж вав трим вати земельн ділян-
: о ородив її пар аном та почав під отовчі б дівельні роботи без

б дь-я их дозвільних до ментів, що посвідч ють право власності або
орист вання землею на мовах оренди. У позові про рат ра вима ає
зобов’язати підприємство поверн ти до ом нальної власності земель-
н ділян біля озера Сонячне, привівши її належний стан

Трьох безхатченків врятували з пожежі
В останній день вересня до оперативно- оординаційно о центр ГУ

Держсл жби У раїни з надзвичайних сит ацій м. Києві надійшло по-
відомлення про пожеж по в л. Івана Климен а, 22/9. Ст рбовані меш-
анці б дин побачили стовп дим , що виходив з підвально о примі-
щення. Виявилося, що орить лише 2 в. м сміття. Рят вальни ам, от-
рі швид о приб ли за місцем ви ли , вдалося подолати за оряння.
Виявилося, що на час займання підвалі дом знаходилося троє осіб
без певно о місця проживання, отрі розпивали спиртні напої та пали-
ли. Що саме спричинило пожеж — чи недопало пі сміття, чи нав-
мисний підпал орючих відходів з метою обі рів — встановити с лад-
но, адже оли на місце пожежі приб ли рят вальни и, двоє з безхат-
чен ів з озна ами отр єння чадним азом відмовилися від допомо и й
п стилися навтьо и. Один чолові отримав серйозні опі и інціво і не
змі вте ти. Бри адою швид ої медичної допомо и чолові а доправле-
но до місцево о лі вально о за лад

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

б т , серед , 2 жовтня, в столиці відб д ться традиційні сільсь о ос-
подарсь і ярмар и. Зо рема сьо одні тор ватим ть в Голосіївсь ом
районі на Страте ічном шосе, 6-8; Дніпровсь ом — на просп. Воз-
з’єднання, 2-10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; Свято-
шинсь ом — на в л. Підлісній, 8, на розі просп. Перемо и та б льв.
А адемі а Вернадсь о о, на розі в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана;
Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-А. На ярмар ах споживачам
запропон ють різноманітні прод ти харч вання за цінами на 10-15 %
нижчими від рин ових

Особливе свято 
звичайних людей
У Києві відзначили День людей похилого віку та День ветерана
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

Першо о жовтня в У раїні відзнача-
ють два особливих свята — Міжна-
родний день людей похило о ві ,
про олошений Генеральною Асамб-
леєю ООН, а та ож День ветерана.
З цієї на оди Києві відб лася низ-
а заходів, під час я их пенсіонерам
вр чали подар н и, а та ож влашт -
вали онцерт та обстежили стан
здоров’я. Я за важив заст пни о-
лови КМДА Ві тор Корж, матеріаль-
н допомо ветеранам надад ть із
на оди 70-ї річниці визволення Ки-
єва від фашистсь их за арбни ів,
водночас місь а влада а тивно
впровадж є омпле с заходів, спря-
мованих на постійн підтрим лю-
дей поважно о ві , в том числі ве-
теранів.

Цей день — не лише привід нагадати усім про

звичайний людський обов’язок бути турботливи�

ми і уважними до найповажнішої частини суспіль�

ства. За даними Держкомстату України, кожен 5�й

мешканець — це особа похилого віку, шоста їх час�

тина — самотні люди, які потребують підтримки. У

Києві діють чимало програм, спрямованих на до�

помогу цим людям, і не лише матеріальну, адже не

менш від фінансової їм потрібна увага. Тож учора у

Будинку кіно для ветеранів і пенсіонерів влашту�

вали концерт, перегляд фільму та вручили пода�

рунки. За словами начальника Управління у спра�

вах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці Ірини

Голубєвої, подібні заходи відбувалися учора в бага�

тьох районах міста. Зокрема на Виноградарі для

пенсіонерів не лише влаштували концерт, а й вимі�

рювали рівень цукру у крові.

“Сьогодні ми дуже ретельно готуємося до 70�ї

річниці визволення Києва,— розповів Віктор

Корж.— Ми хочемо не просто вручити грошову

допомогу, до речі, вона буде суттєва, як ніколи,

але також ми хочемо, аби в кожному мікрорайоні

та школі відбулися заходи вшановування цього

подвигу, аби молодь знала про майже півмільйона

загиблих, які віддали своє життя за нашу Батьків�

щину”.

Щодо поточної підтримки ветеранів та людей

похилого віку Віктор Корж нагадав про соціаль�

ний проект “Картка киянина”, яка допомагатиме

людям у повсякденному житті, на неї можна буде

отримувати допомогу і додаткові пільги. Також у

місті буде реалізовано проект страхової муніци�

пальної компанії, і, за рахунок місцевого бюдже�

ту, заплановано застрахувати пільговиків, зокре�

ма у першу чергу ветеранів.

“Шановні мої колеги�пенсіонери! Цей вік чу�

довий, бо після того, як я вийшла на пенсію, то

почала активно займатися громадською роботою,

освоїла комп’ютер. Одним словом, зайнялася

тим, до чого мала нахил, але на що не вистачало

часу, коли працювала,— розповіла депутат Київ�

ради Зоя Миронова.— Перефразовуючи слова ві�

домої пісні, що в природи немає поганої погоди,

так і з віком, немає поганого віку, життя треба з

вдячністю приймати і розкривати свій потенціал.

Йдіть у громадські організації — і тоді ви будете

жити активним життям”.

Слова привітання та подяки ветеранам та лю�

дям похилого віку учора висловлювали найвищі

керівники держави. Зокрема Президент України

Віктор Янукович наголосив, що старше поколін�

ня є гордістю та славою країни.

“Реалізація у нинішньому році соціальних іні�

ціатив та програм вже дала змогу підвищити пен�

сії мільйонам людей похилого віку, інвалідам вій�

ни та учасникам бойових дій, грошові допомоги

ветеранам війни та жертвам нацистських переслі�

дувань, страхові виплати потерпілим на вироб�

ництві. Також удосконалено порядок отримання

житлових субсидій та забезпечення санаторно�

курортним лікуванням наших заслужених грома�

дян”,— сказав глава держави.

За його словами, влада й надалі буде проводити

послідовну політику щодо підвищення стандартів

життя представників старшого покоління

Київ впроваджує прототип
страхової медицини
Чорнобильці, воїни�інтернаціоналісти та породіллі зможуть 
отримати медикаменти за рахунок Муніципальної лікарняної каси
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Місь а влада має плани
щодо по ращення соціаль-
но о захист малозахище-
них верств населення за
рах но М ніципальної лі-
арняної аси, шляхом ви-
ділення додат ових оштів
на оплат членсь их внес-
ів. У перш чер до про-
рами зал чать чорнобиль-
ців, воїнів-інтернаціоналіс-
тів та породіль.

Як зазначає директор Департа�

менту охорони здоров’я Віталій Мо�

хорєв, міська держадміністрація, у

рамках реалізації завдання соціаль�

них ініціатив Президента України,

виступила з ініціативою соціально

захистити та підтримати найуразли�

віші категорії киян. “Напрацьовані

пропозиції, які передбачають цільо�

ве фінансування з міського бюджету

членських внесків та всі подальші

щомісячні платежі у Муніципальну

лікарняну касу. Проект реалізовува�

тиметься у кілька етапів. Нині ж ста�

ти членами лікарняної каси та отри�

мувати допомогу в разі стаціонарно�

го лікування зможуть чорнобильці,

воїни�інтернаціоналісти та породіл�

лі. Тож зазначені категорії киян, не

витрачаючи жодних коштів, при не�

обхідності завжди будуть забезпече�

ні потрібними для повноцінного лі�

кування в умовах стаціонару препа�

ратами”,— пояснив Віталій Мохо�

рєв.

Додамо, відповідний проект рі�

шення Київська міська державна ад�

міністрація подала на розгляд депу�

татам Київради. Проект передбачає

внесення змін до міської цільової

програми “Турбота. Назустріч ки�

янам” на 2011�2015 роки.

Нагадаємо, Муніципальна лікар�

няна каса працює уже понад два ро�

ки. Так, уже проліковано близько 

4 тис. людей, надано допомогу за�

кладам охорони здоров’я у вигляді

медикаментів та засобів медичного

призначення більше, ніж на 2 млн

грн, забезпечено хворих ліками за

безкоштовними рецептами на суму

близько 700 тис. грн й відшкодовано

лікування у випадку, коли хворі не

змогли за рахунок лікарняної каси

отримати медичну допомогу, на су�

му близько 400 тис. грн.

“Середня вартість лікування од�

ного випадку захворювання у нас в

лікарняній касі складає 631 грн. В

стаціонарі на добу каса витрачає 100

і більше гривень, тобто за ці кошти

можна цілком нормально проліку�

ватися”,— каже виконавчий дирек�

тор благодійної організації “Муні�

ципальна лікарняна каса м. Києва”

Володимир Долот.

Категорії киян, яких стосується

ця ініціатива, позитивно відгукую�

ться про проект. Так, наприклад,

акушерські стаціонари сприйма�

ють таку ініціативу дуже позитив�

но. Як зазначив заступник голов�

ного лікаря перинатального центру

Олег Маланчук, створення цих

акушерських пакетів дасть можли�

вість використовувати їх без залу�

чення засобів, які приносять із со�

бою вагітні жінки в стаціонар. Це

збереження стерильності, вико�

ристання тих матеріалів, які по�

трібні в акушерських стаціонарах і

які використовуватимуться цен�

тралізовано тощо.

Голова Київської міської Спілки

ветеранів Афганістану Микола Гон�

чаренко теж відзначив, що таке за�

початкування влади є доброю спра�

вою. “Особливо, якщо така ініці�

атива не разова. Якщо міська влада

в особі голови КМДА Олександра

Попова і в подальшому буде поліп�

шувати соціальний захист ветеранів

війни та створювати належні умови

для нормальної життєдіяльності,

ми радо підтримуватимемо це запо�

чаткування”,— наголосив пан Гон�

чаренко

Середня вартість лікування одного випадку
захворювання у лікарняній касі складає 631 грн. 

В стаціонарі на добу каса витрачає 
100 і більше гривень

Під час брифін йшлося про плани місь ої влади щодо по ращення соціально о захист малозахищених верств
населення за рах но М ніципальної лі арняної аси

З на оди відзначення в Києві Дня людей похило о ві та Дня ветерана часни ів свят ових заходів привітав
заст пни олови КМДА Ві тор Корж
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Ділові новини

Перевірка паркмайданчиків 
у столиці триває
Кабмін зверн вся до ор анів про ратори

з проханням провести перевір (із зал чен-
ням онтролюючих ор анів) сіх пар май-
данчи ів Києві з метою поряд вання цієї
сфери осподарсь ої діяльності та приве-
дення її відповідність до за онодавства. В
ході проведених столичною про рат рою
перевіро встановлено, що внаслідо ф н -
ціон вання неле альних пар ово бюджет
Києва щомісяця недоотрим є майже 17 млн
рн подат ів. У пор шення мов до оворів,
ладених з КП “Київтранспар сервіс”, о-

мерційні стр т ри самовільно збільш ють
іль ість машиномісць, а та ож перевищ -
ють затверджений тариф на пар вання. Де-
я і навіть після розірвання до оворів з КП
продовж ють неле ально е спл ат вати
пар вальні майданчи и та отрим вати за
це плат . На території Дарниць о о та Дес-
нянсь о о районів самовільно захоплено
близь о 4 а землі для облашт вання нічних
автостояно . Ці земельні ділян и ви ористо-
в ються підприємцями за відс тності до-
звільних до ментів, зв’яз з чим вже
розпочато шість римінальних проваджень
за ст. 197-1 КК У раїни. На роз ляді в ор а-
нах вн трішніх справ переб вають ще 11 за-
яв стосовно самовільно о захоплення зе-
мельних діляно під неза онні пар ов и.
Про рат ра Києва заявила вісім позовів
щодо звільнення неза онно займаних діля-
но за альною вартістю близь о 70 млн рн
та повернення їх орист вання територі-

альній ромаді. Ще п’ять анало ічних позо-
вів б ло заявлено Київсь ою місь держадмі-
ністрацією. В с дах вже роз лядаються 17
раніше заявлених про рат рою позовів що-
до розірвання до оворів між КП “Київтранс-
пар сервіс” та с б’є тами осподарювання,
я і е спл ат ють пар вальні майданчи и з
пор шеннями

Київрада рятуватиме 
Біличанський ліс

Київсь а місь а рада на пленарном засі-
данні 2 жовтня 2013 ро план є зверн тись
до Верховної Ради У раїни з проханням за-
твердити межі столиці. Про це повідомив
олова постійної омісії Київсь ої місь ої ра-
ди з питань е оло ічної політи и, олова
Партії Зелених У раїни Денис Мос аль, ін-
форм є прес-сл жба. За йо о словами,
с ас вавши рішення Київради щодо меж
столиці, Київсь ий о р жний адміністратив-
ний с д за онює “дерибан” Біличансь о о
ліс . “Це рішення с д спрямоване на про-
довження “дерибан ” Біличансь о о ліс .
Це вже не перший випадо , оли рішення
Київради, спрямовані на захист Біличан-
сь о о ліс , с асов ються с дами. Разом із
тим, рішення Коцюбинсь ої селищної ради
про відч ження землі на території ліс с ди
визнають за онними. Що це за подвійні
стандарти с довій системі?", — зазначив
пан Мос аль. Врят вати Біличансь ий ліс
від вир бо допоможе тіль и затвердження
меж Києва парламентом. “Сподіваюсь, Вер-

ховна Рада зверне ва на проблем Біли-
чансь о о ліс . Тим більше, що парламен-
ті створено міжфра ційне об’єднання “За
збереження Біличансь о о ліс ”. І встанов-
лення межі Києва, з ідно з Констит цією, є
винят овою омпетенцією Верховної Ради
У раїни”,— резюм вав Денис Мос аль. Ко-
цюбинсь а селищна рада нама ається
в лючити до площі селища понад 4 тис. а
території Києва. Та ож Коцюбинсь ою та
Гостомельсь ою селищними радами вс пе-
реч за онодавств вже відч жено приват-
н власність майже 600 земельних діляно
за альною площею близь о 100 а на тери-
торії ні ально о Біличансь о о ліс

Тиждень енергоефективності — 2013

З 1 по 11 жовтня 2013 ро в У раїні три-
ватиме “Тиждень енер оефе тивності —
2013”. Зо рема в Києві відб деться Все-
раїнсь ий он рс “Діти за чист енер-
ію”, он рс на ращ а іт в сфері енер-
озбереження “Пла атом по витратах”, се-
мінар для вчителів ЗОШ щодо впроваджен-
ня навчальних про рам з енер оефе тивно-
сті (ш ола № 106), прес-т р на енер оефе -
тивні об’є ти тощо. Інші області, я і приєд-
налися до Тижня енер оефе тивності, про-
вед ть власні заходи, спрямовані на поп -
ляризацію питань енер оефе тивності та
поширення досвід реалізації енер озбері-
аючих прое тів. З про рамою можна озна-
йомитися на сайті: http://saee.gov.ua/tizh-
den-energoefektivnosti
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 2 жовтня 2013 року

Закони для бізнесу

Спрощення життя
Нещодавні нововведення стосую�

ться і платників ПДВ — згідно з ними,

впродовж п’яти робочих днів у зв’язку

зі скасуванням обмежень для добро�

вільної реєстрації може зареєструва�

тися будь�яка особа, що здійснює

оподатковувані операції. Реєстрацій�

ну заяву платника ПДВ дозволили по�

давати в електронному вигляді. А піс�

ля ухвалення проекту закону “Про

внесення змін до Податкового кодек�

су України щодо обліку та реєстрації

платників податків” не потрібно буде

отримувати свідоцтва про реєстрацію

платника ПДВ та єдиного податку, а

також довідку про взяття на облік у

податковій.

У Державній службі з питань регу�

ляторної політики та розвитку підпри�

ємництва сподіваються, що наступ�

ним кроком до покращення життя біз�

несу може стати скасування обов’яз�

ковості застосування печаток суб’єк�

тами приватного права, реєстраційно�

го збору за проведення держреєстра�

ції, а також скорочення граничного

строку повідомлення про відкриття

рахунків платників податків.

Водночас сьогодні залишаються

невирішеними багато проблемних

питань, які заважають розвитку бізне�

су, визнають експерти. Не сприяють

стабільності бізнес�клімату постійні

зміни у законодавстві та корупція. І

якщо відкриття бізнесу спрощено, то

його закриття все ще залишається

складною процедурою. Непорозумін�

ня виникають сьогодні також і під час

розмитнення товарів. “Якщо Україна

хоче і далі підвищувати позиції в рей�

тингу Doing Business, має бути знайде�

но згоду між бізнесом та митними ор�

ганами — насамперед у частині визна�

чення митної вартості товарів”,— за�

значає керівник секретаріату Ради

підприємців при КМУ Андрій За�

бловський.

Увага — єдиному внеску

Експерти вважають, що хорошим і

дієвим інструментом для стимулю�

вання та легалізації бізнесу мало б ста�

ти і зменшення податкового наванта�

ження, в першу чергу — єдиного соці�

ального внеску (ЄСВ). Очікується, що

це також посприяє вирішенню проб�

леми тіньових зарплат та загалом на�

повнення бюджету. На сьогодні вже є

прогресивна ініціатива від Міністер�

ства доходів і зборів про зниження

рівня ЄСВ. “Бажання знижувати на�

вантаження на фонд оплати праці у

влади дійсно є. Єдине питання — це

розмір єдиного внеску, розглядаються

варіанти від 18 % до 25 %”,— зазначив

президент Спілки податкових кон�

сультантів України Леонід Рубаненко.

“Для виведення зарплат з тіні, крім

цього, також необхідне зниження

контрольних функцій держорганів,

полегшення адміністрування нараху�

вання та виплати заробітних плат.

Тобто максимальне спрощення ве�

дення бізнесу в питаннях оплати пра�

ці”,— додає адвокат, керуючий парт�

нер ЮА “Шевчук та партнери” Олек�

сій Шевчук. В уряді обіцяють йти на�

зустріч бізнесу в усіх подібних питан�

нях, тож робота за цими напрямками

триває.

Тим часом вже з 1 жовтня 2013 року

Міндоходів розпочало процедуру ад�

міністрування ЄСВ. Зроблено це у

зв’язку з проведенням адміністратив�

ної реформи — раніше цим займався

Пенсійний фонд. Відтепер звіти про

суми нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соці�

альне страхування прийматиме та об�

роблятиме Міндоходів. “Міністерство

провело всю необхідну технічну та ор�

ганізаційну підготовку, щоб для під�

приємців цей процес був максималь�

но комфортним. Ми плануємо вдос�

коналити адміністрування єдиного

внеску за рахунок розширення мож�

ливостей електронного звітування.

Створюються всі умови, щоб якомога

більше підприємців змогли скориста�

тися цією можливістю. Це безкош�

товні електронні ключі, зручний он�

лайн�інтерфейс, консультації фахів�

ців Міндоходів”,— підкреслив міністр

доходів і зборів Олександр Клименко.

Суми нарахованого єдиного внеску

підлягають сплаті на рахунки органів

Міністерства доходів і зборів, відкриті

в Головних управліннях Державної

казначейської служби України, які

розміщено на офіційному веб�порталі

Міндоходів у розділі “Реєстри” за ад�

ресою:http://minrd.gov.ua/dovidniki�

reestri�perelik/reestri/111543.html.

Натомість експерти визнають, що

зміна адміністратора спрямована на�

самперед на боротьбу з тіньовими ви�

платами працівникам, тож перевірки

бізнесу посиляться.

Перевірки по$новому

Водночас Міндоходів також обіцяє

поліпшити якість податкового аудиту

шляхом проведення електронних пе�

ревірок. Механізм таких перевірок,

права та обов’язки платників і подат�

кових аудиторів визначені у розробле�

ному відомством проекті закону “Про

внесення змін до Податкового кодек�

су України щодо подальшого впрова�

дження електронного сервісу та здійс�

нення електронних перевірок”. Зок�

рема пропонується законодавчо вре�

гулювати питання проведення кон�

тролюючими органами електронних

перевірок на підставі даних, зазначе�

них у податкових деклараціях та елек�

тронних документах платника подат�

ків. Такі перевірки проводитимуться

за заявою платника податків. Крім то�

го, передбачається, що акт (довідка)

такої перевірки може бути складений

у формі електронного документа і

спрямований засобами електронного

зв’язку платнику податків. “Запрова�

дження електронних перевірок — це

частина нашої стратегії з розвитку по�

даткового сервісу, дерегуляції ведення

підприємницької діяльності. Пропо�

нуючи таку форму контролю, ми, по�

перше, прагнемо зекономити час

платників, зробити державний аудит

необтяжливим для них. По�друге, ми

орієнтуємося на мінімізацію персо�

нального контакту між платником та

державою, зниження ролі людського

фактора”,— зауважив Олександр

Клименко. Фахівці відомства запев�

няють, що наявна інфраструктура

електронного документообігу дозво�

лить перейти на дистанційний аудит

без додаткових витрат як для бюджету,

так і для платників податків. Сервісом

“електронна перевірка” вже з 1 січня

2014 року зможуть скористатися плат�

ники єдиного податку, які перебува�

ють на спрощеній системі оподатку�

вання. Для цього достатньо буде пові�

домити територіальні органи Міндо�

ходів про своє бажання пройти пере�

вірку дистанційно за 10 днів до її про�

ведення. З 1 січня 2015 року послуга

буде доступна для всіх представників

малого та середнього бізнесу, які пра�

цюють на загальній системі оподатку�

вання. А з 1 січня 2016 року — для всіх

категорій платників податків.

Загартування для бізнесу

Наразі ж той самий людський

фактор продовжує спрацьовувати та

додавати свою "ложку дьогтю". Не�

сумлінними сьогодні можуть бути як

підприємці, які ухиляються від

сплати податків, так і представники

контролюючих органів, які хочуть на

цьому "нагріти руки". Тим же, хто

впевнений у своїй правоті, експерти

радять не боятися звертатися до суду

за захистом своїх прав. “Не ходіть до

суду, кажуть податківці, а краще за�

платіть нам. Але треба пам’ятати, що

перший раз — не останній, один раз

заплатити не вийде. Тому краще од�

разу йдіть до суду, тримайте харак�

тер”, — радить президент Спілки по�

даткових консультантів України

Леонід Рубаненко. До того ж, зазна�

чає експерт, існують плани щодо

введення відповідальності для по�

датківців, і тоді у разі прийняття су�

дового рішення на користь підпри�

ємця винних будуть карати за непра�

вомірні дії.

Нині ж, як нагадує голова комісії

УСПП з питань економічної політики

Юлія Дроговоз, податківці вже не ма�

ють права вести досудове розслідуван�

ня, поки не закінчиться оскарження

їхніх рішень у судах. Тому підприємці

можуть спокійно подавати позов до

суду та вести при цьому господарську

діяльність.

Хоча не всі готові судитися, під�

креслюють експерти, орієнтуватись у

законодавстві корисно всім. Напри�

клад, за даними юридичної компанії

“Алексєєв, Боярчуков і партнери”,

останнім часом проблемою для бізне�

су стала відмова органів Міндоходів в

реєстрації податкових накладних в

Єдиному реєстрі податкових наклад�

них. Подібні скарги все частіше почи�

нають надходити від платників подат�

ків. Звернення підприємців щодо від�

мови у прийнятті податкової наклад�

ної органами доходів і зборів дійшли і

до Держпідприємництва. Відомство

зауважує, що безпідставне неприй�

няття податкової накладної можна

розцінювати як протиправну безді�

яльність контролюючого органу та ос�

каржувати. В будь�якому випадку —

знати свої права та обов’язки сьогодні

необхідно

Сервісом "електронна перевірка" 
вже з 1 січня 2014 року зможуть скористатися платники

єдиного податку, які перебувають на спрощеній
системі оподаткування

Марта КОХАН
“Хрещатик”

Хоча У раїна в рейтин сприятливості ділово о середо-
вища Doing Business-2013 і піднялась з 152- о на 137-
ме місце, до лідерів спис нам ще дале о, тож працю-
вати є над чим. Серед позитивів — те, що іль ість до-
ментів дозвільно о хара тер для підприємців все ж

с ороч ється, спрощено та здешевлено від риття бізне-
с . Запроваджено діяльність юридичних та фізичних
осіб – підприємців без свідоцтва про держреєстрацію, а
термін взяття на облі рах н ів платни ів подат ів с о-
рочено до однієї одини. При цьом платни и подат ів
звільнені від необхідності подання повідомлень про від-
риття чи за риття рах н ів до подат ових ор анів —
бан и сьо одні самостійно інформ ють подат ов про це
шляхом еле тронно о обмін . Відта дере ляція про-
довж ється, і можна сподіватися на подальше поліп-
шення позицій У раїни в рейтин ах.

Процеси дерегуляції підприємницької діяльності в Україні тривають

Відповідно до статті 201 Подат ово о оде с У раїни (ПКУ), під
час здійснення операцій з постачання товарів/посл продавець зо-
бов’язаний надати по пцю подат ов на ладн та зареєстр вати її в
Єдином реєстрі подат ових на ладних.
Обов’яз овій реєстрації підля ають подат ові на ладні, в я их с ма

ПДВ в одній подат овій на ладній становить понад 10 тис. рн, а та-
ож подат ові на ладні, виписані при постачанні піда цизних товарів
і товарів, ввезених на митн територію У раїни, незалежно від розмі-
р ПДВ в одній подат овій на ладній.
З ідно з Поряд ом ведення Єдино о реєстр подат ових на ладних,

після надходження подат ової на ладної та/або розрах н ори ван-
ня в еле тронній формі до Державної подат ової сл жби здійснюється
їх розшифр вання, перевіряється еле тронний цифровий підпис, ви-
значається відповідність еле тронно о до мента формат (стандар-
т ), затвердженом подат овим ор аном, та проводиться реєстрація.
Для підтвердження прийняття подат ової на ладної та/або розра-

х н ори вання до реєстрації продавцю видається витанція в
еле тронній формі те стовом форматі, в я ій зазначаються: ре ві-
зити; відповідність еле тронно о до мента формат , затвердженом
подат овим ор аном; рез льтати перевір и еле тронно о цифрово о
підпис ; інформація про продавця; дата та час прийняття; реєстра-
ційний номер; подат овий період.
Водночас Поряд ом (з рах ванням листа Державної подат ової

сл жби У раїни від 28.02.2013 р. № 3183/6/18-8515) встановлено пе-
релі причин відмови прийнятті подат ової на ладної та/або розра-
х н ори вання до реєстрації в Єдином реєстрі подат ових на-
ладних, а саме: наявність помило ; відс тність Єдином реєстрі
подат ових на ладних відомостей, що містяться подат овій на лад-
ній, я а ори ється; фа т реєстрації подат ової на ладної та/або
розрах н ори вання з та ими ж ре візитами. Відповідно до ПКУ,
я що надіслані подат ові на ладні сформовано з пор шенням вимо ,
передбачених Коде сом, протя ом операційно о дня продавцю над-
силається витанція в еле тронном ви ляді те стовом форматі
про неприйняття їх в еле тронном ви ляді із зазначенням причин. У
зв’яз з цим фа т безпідставно о неприйняття подат ової на ладної
ор анами доходів і зборів можна розцінювати я протиправн безді-
яльність онтролюючо о ор ан та ос аржити поряд , визначено-
м статтею 56 ПКУ, або зверн тися до с д .

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Шановні роботодавці м. Києва!
Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о страх вання від нещасних

випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни м. Києві на ад є, що
відповідно до п н т 7 розділ VIII "При інцеві та перехідні положення За он
У раїни "Про збір та облі єдино о внес на за альнообов'яз ове державне
соціальне страх вання" від 07.07.2010 р. № 2464-VI, на підставі п.2.2 постанови
правління Фонд "Про порядо стя нення та облі забор ованості зі сплати
страхових внес ів до Фонд соціально о страх вання від нещасних випад ів на
виробництві та професійних захворювань У раїни" від 30.11.2010 ро № 31
(зареєстровано в Міністерстві юстиції У раїни 17.12.2010 ро за № 1286/18581),
страх вальни и, я і мають забор ованість зі сплати страхових внес ів за
за альнообов'яз овим державним соціальним страх ванням від нещасних випад ів
на виробництві та професійних захворювань станом на 01.01.2011 ро ,
подають до робочих ор анів ви онавчої дире ції Фонд що вартальн
звітність за встановленою формою до повно о по ашення забор ованості:
за 1 вартал 2013 ро — до 20 вітня 2013 ро ; за 2 вартал 2013 ро —
до 20 липня 2013 ро ; за 3 вартал 2013 ро — до 20 жовтня 2013 ро ;
за 4 вартал 2013 ро — до 25 січня 2014 ро .

С ми забор ованості зі сплати страхових внес ів до Фонд соціально о
страх вання від нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань
У раїни та с м штрафних сан цій, нарахованих та/або не сплачених період до
1 січня 2011 ро , сплач ються страх вальни ами міста Києва, я і раніше, на
рах но Управління ви онавчої дире ції Фонд м. Києві, від ритий
Держ азначействі (Одерж вач: УВД ФССНВ на виробництві та професійних
захворювань У раїни м. Києві, ЄДРПОУ 25884905; Бан одерж вача: ГУДКСУ
м. Києві, МФО 820019; р/р 37176999900104).

Крім то о, повідомляємо, що за несвоєчасне подання або неподання
встановленої звітності, а та ож несвоєчасне інформ вання Фонд про річний
фа тичний обся реалізованої прод ції (робіт, посл ), про зміни техноло ії робіт
або вид е ономічної діяльності підприємства страх вальни відповідає з ідно із
за онодавством.

Роботодавцям Деснянсь о о, Дарниць о о, Дніпровсь о о та Оболонсь-
о о районів міста Києва для вирішення питань необхідно звертатися до
Лівобережно о відділ Управління за адресою: 02094, м. Київ, пров.
Ма ніто орсь ий, 1 (тел.: 362-88-35, 362-88-32).

Роботодавцям Солом'янсь о о, Подільсь о о, Святошинсь о о, Шевчен-
івсь о о, Голосіївсь о о, Печерсь о о районів міста Києва для вирішення
питань необхідно звертатися до Правобережно о відділ Управління за
адресою: 04073, в л. Фр нзе, 160, орп. Б. (тел. 353-89-19; 362-88-67;
383-87-26).

Управління ВД ФССНВ м. Києві

http://fsnv.kiev.ua
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 2 жовтня 2013 року

Лариса МІНДРІНА
спеціально для “Хрещатика”

Збереження історичної
спадщини — а т альне пи-
тання для б дь-я ої ра-
їни. У Києві понад 3 тисячі
спор д, я і мають історич-
н або льт рн цінність.
Частина з них обері аєть-
ся за оном, але є й та і,
що не мають охоронно о
стат с і потреб ють за-
хист . Один із них — б -
дино по в лиці Андріїв-
сь ий звіз, 18-Е. Колись
ньом жив і працював

“Майстер срібних справ”
Йосип Ребьоно . Тож сьо-
одні є пропозиція, аби
врят вати б дівлю, об-
лашт вати там М зей
ювелірно о мистецтва.

“Майстер срібних справ”
Замкова гора Києва у Х�ХІІІ сто�

літтях була одним із великих юве�

лірних центрів. Факт існування на

горі масштабного на той час юве�

лірного виробництва підтверджу�

ють не тільки знахідки формочок

для художнього литва, а й збережені

унікальні вироби та їх фрагменти.

За кількістю таких знахідок Замко�

ва гора не має аналогів серед інших

міст Східної Європи.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ

століття Київ зберігав статус най�

більшого ювелірного центру Укра�

їни; далеко за його межами були ві�

домі ювелірні майстерні, розташова�

ні на Андріївському узвозі, 18. Будів�

лі цієї садиби знаходяться на ділянці

складного рельєфу; сходи у внутріш�

ньому дворі ведуть від головного бу�

динку 18�А на терасу Замкової гори

до будинку 18�Е. Над проектами бу�

динків садиби працювали відомі ар�

хітектори А. Краусс, П. Спарро та О.

Дубицький. З 1880 року ця садиба

належала родині Івану та Ксенії

Ярославським. Зараз твір майстра

Івана Ярославського, оклад до ікони

“Успіння Богородиці”, експонуєть�

ся в Музеї історичних коштовностей

України. Після смерті чоловіка у

1885 році Ксенія Ярославська одру�

жилась з одним зі своїх підмайстрів

Йосипом Рєбьонком, який приїхав

до Києва із Любеча.

“Майстер срібних справ” був

купцем 2�ї гільдії, старостою Ки�

єво�Подільської Успенської церк�

ви. В його майстернях виконува�

лись роботи для потреб Києво�Пе�

черської лаври. З історією цієї сади�

би пов’язано створення кіотів, іко�

ностасів, образків, ікон, хрестиків

та інших християнських виробів. У

звітах про проведення ювеліром у

1903 році робіт по відновленню ра�

ки, сіні і 4�х великих лампад від ра�

ки для мощів св. вмц. Варвари ска�

зано, що для їх позолоти майстром

було використано чисте червоне зо�

лото 96�ї проби. Для срібних виро�

бів Йосип Рєбьонок, як і інші юве�

ліри того часу, використовував 84

пробу. Перед початком виготовлен�

ня ікони ювелір, згідно з християн�

ською традицією, отримував благо�

словення, а під час її створення до�

держувався посту, молився та очи�

щався. Так створення ікони ставало

ланкою, якою поєднувався матері�

альний образ з духовною культурою

майстра. Така ікона потім благо�

словлялась церквою. Створення

ікони вимагало від ювеліра особли�

вої творчості, бо духовний образ

мало бути донесено на межі реаль�

ності та символізму.

Німцям, які у 1941 році увійшли

у Київ та побачили на порозі бу�

динку ювеліра, сивого 90�річного

старця з бородою, не сподобалося

його ім’я та його мали стратити. За

нього заступилась сусідка, яка роз�

мовляла німецькою мовою і пові�

домила, що перед ними господар

садиби та церковний староста. Це

врятувало йому життя. Але пережи�

те вплинуло на майстра, він довго

не прожив.

Спадщина Йосипа Рєбьонка ви�

вчається науковцями, про неї

йшлося на конференціях “Ювелір�

не мистецтво — погляд крізь віки” у

2007 та у 2010 роках. Клеймо майс�

тра “IP”. До наших часів в музеях та

в приватних колекціях зберігаються

вироби ювеліра: в Музеї історичних

коштовностей України у Києві, в

Чернігівському історичному музеї,

в Фастівському державному крає�

знавчому музеї, в Державному істо�

ричному музеї в Москві тощо.

Твори майстра виставляються на

аукціонах Росії, України, Німеччи�

ни. З часом садибу ювеліра було пе�

ретворено у житловий фонд.

Будинок на грані руйнації

У сучасні часи будинки садиби

під літерами А�Д було приватизова�

но ТОВ “Авіантбуд” за умов їх ре�

конструкції за 170 грн за будівлю.

Хоча реконструкція флігелів не

проводилась, будівля під літерою

“Е” також була викуплена цим ТОВ

за 222 600 грн, без проведення кон�

курсу. З того часу вона стоїть поки�

нутою та руйнується без догляду.

Зараз збереглось лише праве крило

цієї споруди, яке виконує функцію

захисної від зсуву ґрунтів гори; від

серединної частини її задньої стін�

ки відходить захисна цегляна стіна

унікальної форми. Взимку на даху

будівлі, який знаходиться врівень з

ґрунтами гори, та на горі не приби�

рається сніг. Навесні вода з гори сті�

кає на дах, що створює загрозу для

існування будинку та може пору�

шити стійкість прилеглої території.

У 2013 році було зроблено фото�

фіксацію цієї ділянки експертом ко�

мунального підприємства “СУППР”

під час проведення дослідження з

протизсувних робіт. Фотографії екс�

пертом робились із Замкової гори,

оскільки власник не допустив його

до території садиби. ТОВ не тільки

не бажає зберігати цей будинок, во�

ни подали проект новобудови на

цьому місці.

Уже після досліджень КП “Спе�

ціалізоване управління протизсув�

них підземних робіт” навесні цього

року на Замковій горі відбувались

зсуви грунтів. Через них у Поділь�

ському районі по вулиці Воздви�

женській влада ухвалила рішення

про переселення жителів двох бу�

динків та було обрізано дерева, які

через подальше сходження зсуву

можуть впасти на житлові будинки;

на вікна поставили грати, прибрали

один із стовпів; мешканців просили

не паркувати у дворах авто.

В разі, якщо будинок — захисну

споруду, яка стримує грунти гори від

зсуву, і далі буде залишено без догля�

ду та руйнації збільшаться, стійкість

і цієї ділянки гори буде порушено, а

наслідки тяжко передбачити.

З прибудинкової ділянки будин�

ку відкривається панорама Подолу.

Земля садиби поки не приватизо�

вана.

Чи бути Музею ювелірного
мистецтва?

В 2012 році Головним управлін�

ням охорони культурної спадщини

міста Києва тут розпочато прове�

дення історико�архітектурної екс�

пертизи, але її досі не завершено, бо

після початку експертизи ТОВ вста�

новило охорону та не надає доступу

до садиби.

Історія автентичної будівлі 18�Е

пов’язана з ювелірним мистецтвом

та релігійною спадщиною, тому бу�

ло запропоновано відновити почат�

кове призначення цього приміщен�

ня. При його музеєфікації можливо

створення цілісної картини про ви�

готовлення ювелірних творів та до�

несення християнських ювелірних

традицій.

В наші часи відбуваються зміни у

ювелірній галузі; поява промисло�

вого виробництва привела до ство�

рення серійних ювелірних виробів,

хоча віками ювелірні твори відріз�

нялись своєю унікальністю та під�

креслювали особливості бачення

краси їх власником. Вивчення та

збереження традиційних ювелірних

виробів і технологій потребує осо�

бливої уваги.

В колишній майстерні збереглася

пічка, яка розташована на значній

відстані від стіни. В разі створення

музею можливо запропонувати від�

відувачам власноруч зробити в ос�

вяченому місці ювелірні речі та без�

посередньо відчути таїнство творін�

ня ювелірних виробів.

У 2012 році Постійною комісією

Київради з питань культури та туриз�

му було підтримано ініціативу ство�

рення в будинку 18�Е музею ювелір�

ного мистецтва.

У липні 2013�го Постійна комісія з

питань власності Київради підтрима�

ла пропозицію щодо повернення у

власність територіальної громади

Києва цього будинку для суспільних

потреб створення музею, за умови

погодження цього питання Постій�

ною комісією Київради з питань бю�

джету та соціально�економічного

розвитку. Але Комісія з питань бю�

джету та соціально�економічного

розвитку поки не надала підтримку,

враховуючи значні витрати та склад�

ну процедуру викупу. Викуп пропо�

нується провести за ціною поперед�

ньої експертної оцінки, яку було на�

дано під час приватизації, оскільки

ніякі ремонтні роботи не проводи�

лись.

Для збереження цієї старовинної

будівлі з унікальною історією потріб�

на підтримка громадськості. Наразі

відкрито рахунок, на який можна пе�

реказувати кошти для створення

фонду викупу будинку за адресою:

Андріївський узвіз, 18�Е. Контактна

інформація: Україна, м. Київ�01001,

а/с 295�В, тел. +38 (095) 909�95�26,

email: museum@email.ua. Для фінан�

сової підтримки: ТВБВ № 10026/0203

філії — Головного управління по м.

Києву та Київській області АТ

“Ощадбанк” МФО 322669 Код

ЄДРПОУ 09322277 Рахунок 23481 пе�

реказ вкладу № 37393918704.

Більше про те, як громада може

допомогти зберегти будинок, можна

дізнатися на офіційному сайті Му�

зею ювелірного мистецтва у мережі

Фейсбук

Ім’я воїна	інтернаціоналіста носить 
столична гімназія

Наталя ПЛОХОТНЮК
спеціально для “Хрещатика”

Нещодавно Київсь ій імназії
№ 34 “Либідь” б ло від рито
меморіальн дош воїн -інтер-
націоналіст Ві тор Ма симен-
. В рочистостях взяли часть

йо о рідні й др зі, часни и бо-
йових дій в Аф аністані, ветера-
ни Вели ої Вітчизняної війни,
лі відатори аварії на ЧАЕС, е-
рівництво Подільсь о о район
та столично о Департамент ос-
віти й на и, молоді та спорт .

На шкільному подвір’ї людно: чоловіки й

жінки з орденськими планками на грудях,

військові, учні й педагоги гімназії... На под�

вір’я школи, у супроводі рідних, заходить

старенька жінка — мати воїна�афганця Вік�

тора Максименка Марія Семенівна. Під

марш “Прощання слов’янки” вноситься

Державний прапор України. До мікрофону

підходять ветерани війни в Афганістані та

Великої Вітчизняної, керівники міської та

районної Спілки ветеранів Афганістану, го�

лова Подільської райдержадміністрації Сер�

гій Крушановський, заступник начальника

Департаменту освіти й науки м. Києва Вік�

торія Челомбітько, директор гімназії Лідія

Страшна, випускники навчального закладу.

Говорять про Віктора Максименка, Людину

з великої літери. Відкривається меморіальна

дошка. Гімназисти проходять парадом, від�

даючи шану воїнській доблесті, мужності,

подвигу. До пам’ятника воїнам�афганцям

лягають квіти. Хвилина мовчання. Учасни�

ки мітингу знайомляться з музеєм гімназії,

де знайшлося місце і воїнам�інтернаціона�

лістам Подільського району — мертвим і

живим.

Щодня учні гімназії проходять повз пам’�

ятник загиблим воїнам�афганцям, випуск�

никам школи.

Ще в 1984 році директор цієї школи Лі�

дія Серафимівна Страшна, перша і єдина

на той час в Україні, ризикнула хоч якось

увічнити пам’ять про своїх учнів, які заги�

нули в Афганістані, й там, де зараз стоїть

пам’ятник, педагоги разом із школярами

поставили пам’ятний камінь і написали на

ньому перші прізвища. За цей мужній вчи�

нок директору школи довелося потрапити

в страшенну немилість з боку партійного

керівництва району та міста. Але вона не

злякалась, не зламалась, відстояла свою

думку.

“Всім, хто пройшов страшні лихоліття

Афганістану, низький уклін і безмежна

вдячність нинішнього покоління. У мене

на душі біль, який висловити неможливо.

Пам’ять повинна жити. Історія — це спра�

ва невдячна. Сьогодні історія одна, завтра

її трактуватимуть по�іншому. Але я хочу,

щоб ви запам’ятали назавжди, що ті воїни,

майже ваші ровесники, які побачили й від�

чули на собі усі жахи війни, які побачили

смерть і залишилися Людьми, заслугову�

ють на найвищу шану. Пам’ять про них

живе у наших серцях. Особливо про Вікто�

ра Максименка, якого ми всі дуже люби�

ли, який багато разів виступав на нашій

сцені, який давав мудрі поради нашим ви�

пускникам. А ті ідеї, які пропонував нам

Віктор Максименко, ми втілюємо в життя.

На базі нашої школи він хотів створити

центр патріотичного виховання. І ми зро�

бимо це”,— запевнила директор гімназії

Лідія Страшна.

П’ять років тому афганська війна забрала

життя кавалера ордена Червоної зірки й ба�

гатьох військових нагород, а в мирний

час — викладача, доцента Київського уні�

верситету будівництва та архітектури Вікто�

ра Миколайовича Максименка, якому цьо�

го року виповнилося б 48. У горах Кандага�

ру пройшло бойове хрещення Віктора, за

яке він був нагороджений орденом Черво�

ної Зірки. Згодом до неї приєдналися інші

солдатські нагороди. Бойові дозори мото�

стрілків, у складі яких був Віктор Макси�

менко, супроводжували автоколону з війсь�

ковими та мирними вантажами. Поблизу

кишлака Нагахан вони були обстріляні

душманами. Мінометна міна розірвалась на

посту, яким командував гвардії молодший

сержант Максименко. Дехто з бійців навіки

залишився під пекучим афганським сон�

цем. До Віктора пам’ять повернулася лише

через чотири місяці. У 20 років Віктор по�

вернувся додому повністю сліпим, інвалі�

дом І групи. Вижити допомогли сила волі,

друзі, підтримка бойових побратимів. Вік�

тор продовжив навчання на філософському

факультеті КДУ ім. Т. Шевченка, захистив

кандидатську дисертацію... З 1993 року Вік�

тор Максименко очолював Подільську

районну Спілку ветеранів Афганістану, су�

міщаючи це з викладацькою роботою у Ки�

ївському університеті будівництва та архі�

тектури. Окрім цього Віктор організовував і

проводив конкурси й фестивалі, такі як

конкурс дитячих малюнків “Факел пам’�

яті”, Фестиваль солдатської пісні “Солдати

миру проти війни”; військово�патріотичну

гру “Зірниця: батьківськими шляхами”, а

ще — піклуючись про ветеранів та їхні роди�

ни.

Тепер його ім’ям названо одну з кращих

гімназій столиці

Рішенням Київської міської ради гімназії № 34 "Либідь" Подільського району присвоєно 
ім’я воїна�афганця, людини�легенди Віктора Максименка

На захист пам’яті
У будинку відомого ювеліра на Андріївському узвозі пропонують створити тематичний музей

В рочистостях взяла часть мати Ві тора Ма симен а Марія Семенівна,
йо о др зі, часни и бойових дій в Аф аністані, ветерани ВВВ, лі відатори аварії на ЧАЕС,
ерівництво Подільсь о о район

Фото садиби з бо Андріївсь о о звоз , 2013 ріФото садиби ювеліра мин ло о століття
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Радянська агітація у плакатах
Кияни мають змогу згадати минуле

Які політичні ідеали існували в радянську добу? Та як

вони втілювалися в плакатах? Відповіді на ці запитання

варто пошукати на виставці. Своєрідний літопис доре�

волюційних та радянських виборів зібрав колекціонер

Геннадій Кіркевич. “В 1990�ті я відчував, що “епоха від�

ходить”, і тому з великим інтересом почав збирати саме

плакати, купляючи їх у художників,— розповів колек�

ціонер.— Сьогодні їх у мене налічується близько трьох

тисяч. З відібраних в експозицію найдавнішими є плака�

ти 1919 і 1920 років. Цікаво, що один з них зроблений на

бланках грошових облігацій, він демонструє, як знеці�

нилися гроші. Плакати вивішувалися у велелюдних міс�

цях, доносили генеральну лінію, направляли і надихали.

Сьогодні ми можемо побачити в них не лише агітацію, а

й прихований гумор. Вони живі в пам’яті багатьох, а для

наступних поколінь ми зберігаємо ці образи і відтворю�

ємо цілий шматок історії”.

Експозиція розрахована на всіх, хто небайдужий до

історії розвитку нашого суспільства, хто цікавиться

політичною культурою, а також на істориків�дослідни�

ків, збирачів старовини, художників�графіків. “Ком�

мунизм — это советская власть плюс электрифика�

ция...”,— говорить Ленін робітникам на одному з пла�

катів. Є й багато інших знайомих лозунгів: “догнати і

перегнати”, “народ и партия едины”. Плакати допов�

нюють упізнавані артефакти: урна та кабіна для голо�

сування, бюст вождя, фотографії членів Політбюро,

політичні програми, списки виборчих округів, грамо�

фон, буфет. Показують також карикатури ще початку

XX століття.

Під час роботи виставки відбудеться низка лекцій ві�

домого соціального психолога, експерта проекту Олега

Покальчука на тему: “Особливості психологічного

сприйняття політичного плаката”. Перша з них

пройшла в понеділок 30 вересня. “Плакат — це, в першу

чергу, засіб пропаганди,— розповів “Хрещатику” Олег

Покальчук.— Завжди найефективніше в пропаганді —

це коли заявлений месидж точно відповідає тому, що

зображено. Така риса успішності диктатури — говорити

криваву правду. З іншого боку, плакати створювали пев�

ну квазіреальність, радянське фентезі. Вони показували

людям ідеали, до яких хотілося досягнути. На лекціях ми

торкнемося і теми гештальту — соціальної реальності,

яка існувала в той час”.

Завершити виставку організатори планують спецпро�

ектом видавництва “Лаурус”. Зокрема на відвідувачів

музею чекатиме агітперформанс “Маяковський, “Окна

Роста”. Вірші Маяковського читатиме відомий україн�

ський поет Олександр Ірванець, а римовані агітки — Ан�

тон Літвінов

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

М зей історії Києва за допомо ою ви-
став и “Хроні а передвиборної а іт и.
У раїна, ХХ сторіччя” переносить відві-
д вачів радянсь і часи. Е спозиція
с ладається з понад півсотні пла атів із
оле ції відомо о столично о оле ціоне-
ра Геннадія Кір евича, а діо- та відеодо-
ментів, листіво , вимпелів-знамен, ни-

жо , світлин. А про особливості психоло-
ічно о сприйняття політичних пла атів по
понеділ ах розповідатиме соціальний
психоло та е сперт прое т Оле По-
альч .

Мультфільми для кожного
У столиці покажуть сучасну анімацію

У рамках фестивалю в Києві будуть представлені аніма�

ційні роботи більш ніж з 40 країн: програма відкриття, ро�

боти з шорт�листа 2013 року, дитяча програма, “Американ�

ська анімація�XXI”, а також VJ�сети та “Шокуючий

LINOLEUM”. Простір Київської міської галереї мистецтв

“Лавра” дозволяє провести всі покази в 5 залах: червоному,

синьому, жовтому, фіолетовому та зеленому.

У програмі “Кращі фільми фестивалю LINOLEUM ми�

нулих років” зібрана непересічна анімація найбільш ціка�

вих авторів та студій з різних куточків світу. Це справжні

вершки фестивалю за минулі роки. Глядачів ознайомлять з

роботами визнаних зірок, таких, як номінант на премію

“Оскар” за мультфільм "Мадагаскар, щоденник

мандрівника" Бастьєн Дюбуа (Франція), багаторазова пе�

реможниця міжнародних анімаційних фестивалів Кірстен

Лепор (США), культовий російський аніматор Іван Мак�

симов та інші.

Особливий інтерес представляють анімаційні роботи ві�

домих українських режисерів — Володимира Власенка,

Олександра Даниленка, Дениса Канта, Нікіти Лиськова,

Ксенії Сімонової, Євгенії Шидловської та Дмитра Бондар�

чука.

У рамках фестивалю відбудуться захоплюючі лекції та

заходи. Арт�студія “Золотий Лев” представить майстер�

клас з навчання техніки створення пісочної анімації. Шко�

ла візуального мистецтва OpenArtSchool організує лекції

медіа�археолога Вікторії Перевознікової “Анімація в ху�

дожніх практиках” та “Археологія зображення, що рухає�

ться”. Секрети сучасного лялькового кіно від студії “Укр�

анімафільм” 12 та 17 жовтня о 15.00 розкриє чудовий режи�

сер�кукольник, художник, призер міжнародних конкурсів

та анімаційних фестивалів Олег Педан. Окрема програма

очікує найменших глядачів. Крім цього, відвідувачі галереї

“Лавра” перенесуться в яскравий світ мультимедійного

цифрового купола (full dome).

3 жовтня на відкритті фестивалю LINOLEUM від�

відувачів порадує виступ спеціального гостя Олега

Скрипки

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Краща а т альна анімація з сьо о світ в
рам ах фестивалю LINOLEUM демонстр -
ватиметься Київсь ій місь ій алереї
мистецтв “Лавра”. З 2006 ро фести-
валь проходив в Росії, а цьо оріч до ньо-
о приєдналася і столиця У раїни. У про-
рамі — вибрана анімація попередніх ро-
ів, а та ож роботи раїнсь их режисе-
рів. Відвід вачів запрош ють познайоми-
тися ближче з цим фантазійним світом на
майстер- ласах і ле ціях.

Про організаційно
правові заходи 
щодо ліквідації комунального підприємства виконавчого органу 

Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві 
державної адміністрації) "Оболоньспецтранс"

Розпорядження № 1530 від 5 вересня 2013 року
Відповідно до статей 105, 111 Цивільного кодексу України, статей 59, 60 Господарського кодексу України, Закону України "Про

місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 377/6593 "Про лікві

дацію районних комунальних підприємств з паркування транспортних засобів", в межах функцій органу місцевого самоврядуван

ня:

1. Утворити комісію з ліквідації комунального підприємства виконавчо�
го органу Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у
м. Києві державної адміністрації) "Оболоньспецтранс" та затвердити її
склад, що додається.

2. Комісії з ліквідації комунального підприємства виконавчого органу
Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації) "Оболоньспецтранс":

2.1 Здійснювати повноваження щодо управління справами комуналь�
ного підприємства виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві
ради (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації) "Обо�
лоньспецтранс" відповідно до законодавства України.

2.2. Забезпечити проведення інвентаризації майна комунального під�
приємства виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради
(Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації) "Оболоньспец�
транс".

2.3. В установленому законодавством порядку попередити працівників
комунального підприємства виконавчого органу Оболонської районної у
м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації)
"Оболоньспецтранс" про їх подальше вивільнення та забезпечити дотри�

мання їх соціально�правових гарантій у порядку та на умовах, визначених
законодавством України.

2.4. У встановленому порядку скласти проміжний ліквідаційний ба�
ланс комунального підприємства виконавчого органу Оболонської
районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної ад�
міністрації) "Оболоньспецтранс" та подати його на затвердження вико�
навчому органу Київської міської ради (Київській міській державній ад�
міністрації).

2.5. У встановленому порядку скласти ліквідаційний баланс комуналь�
ного підприємства виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві
ради (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації) "Обо�
лоньспецтранс" та подати його на затвердження виконавчому органу Ки�
ївської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2.6. Здійснити всі інші, передбачені законодавством України, заходи,
пов'язані з ліквідацією комунального підприємства виконавчого органу
Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації) "Оболоньспецтранс".

2.7. Забезпечити виконання заходів з ліквідації комунального підпри�
ємства виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради (Обо�

Затверджено 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05.09.2013 № 1530

СКЛАД 
комісії з ліквідації комунального підприємства виконавчого органу 

Оболонської районної у м. Києві ради 
(Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації) 

"Оболоньспецтранс"

Рабулець Дмитро Володимирович

Боришполь Юрій Васильович

Іванько Анатолій Вікторович

Мусійчук Вікторія Анатоліївна

Шимон Петро Іванович

головний спеціаліст відділу розвитку договірних паркувальних майданчиків договірного управління КП
"Київтранспарксервіс", голова комісії, ідентифікаційний номер 2180716205
головний спеціаліст відділу організації дорожнього руху та паркування Департаменту транспортної ін�
фраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), сек�
ретар комісії, ідентифікаційний номер 2583914872
начальник відділу з питань майна комунальної власності Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації, ідентифікаційний номер 2631216438
головний спеціаліст юридичного відділу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації,
ідентифікаційний номер 3023912889
завідувач сектору транспорту, енергетики та зв'язку відділу економіки Оболонської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації, ідентифікаційний номер 2099812276

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

лонської районної у м. Києві державної адміністрації) "Оболоньспец�
транс" в десятимісячний строк.

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

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

Голова О. Попов

Вистав а “Хроні а передвиборної а іт и.
У раїна, ХХ сторіччя”
Коли: до 25 жовтня, роз лад роботи: пн з 10.00

до 16.00, вт—нд з 10.00 до 20.00
Де: М зейно-вистав овий центр “М зей історії

Києва”, в л. Бо дана Хмельниць о о, 7
Вартість вит ів: 30 рн для дорослих, 15 рн

для дітей, ст дентів, пенсіонерів

Міжнародний фестиваль а т альної анімації
та медіа-мистецтва LINOLEUM
Коли: з 3 по 20 жовтня з 12.00 до 20.00
Де: Київсь а місь а алерея мистецтв, в л. Лавр-

сь а, 1
Вартість вит ів: 30 рн для дорослих, 10 рн

для дітей

Я им чином форм вався світо ляд радянсь ої людини, демонстр ють то очасні пла ати

На фестивалі по аж ть яс раві анімаційні роботи більш ніж з 40 раїн світ
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 2 жовтня 2013 року

Про затвердження змін до статутів комунальних підприємств
Розпорядження № 1527 від 5 вересня 2013 року

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

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства "Київська
міська стоматологічна поліклініка", затвердженого розпорядженням Київ�
ської міської державної адміністрації від 21 серпня 2003 року № 1548, ви�
клавши його в новій редакції, що додається.

2. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства "Київський
центр нових технологій в стоматології" м. Києва, затвердженого розпоря�
дженням Київської міської державної адміністрації від 26 вересня 2003
року № 1801, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства "Стомато�

логія" Солом'янського району м. Києва, затвердженого розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 30 вересня 2003 року
№ 1820, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Комунальним підприємствам зареєструвати зміни та доповнення до
Статутів у порядку, встановленому законодавством України.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 21 серпня 2003 року № 1548 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05.09.2013 № 1527

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКА МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний код 05416142)

м. Київ�2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Комунальне підприємство "Київська міська стоматологічна полікліні�

ка" (далі — Підприємство) засновано на комунальній власності територі�
альної громади міста Києва, входить до складу Територіального медично�
го об'єднання "СТОМАТОЛОГІЯ" у місті Києві, підпорядковане та підзвіт�
не Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент охо�
рони здоров'я).

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Повне найменування українською мовою: Комунальне підприєм�

ство "Київська міська стоматологічна поліклініка".
2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КП "Київська місь�

ка стоматологічна поліклініка".
2.2. Місцезнаходження Підприємства: вул. Миколи Пимоненка, 10�а,

м. Київ, 04050.
3. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Головною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку

шляхом надання кваліфікованої, доступної медичної допомоги населенню
та ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінце�
вих результатів у наданні медичної стоматологічної допомоги населенню.

3.2. Напрямками діяльності Підприємства є:
3.2.1. Надання висококваліфікованих діагностичних та консультативно�

лікувальних, медико�стоматологічних послуг:
лікування захворювань органів ротової порожнини та здійснення зуб�

ного протезування за технологіями, рекомендованими Міністерством
охорони здоров'я України;

впровадження нових сучасних технологій зубного лікування та проте�
зування (суцільнолиті, металокерамічні, бюгельні та інші);

впровадження новітніх методик профілактики стоматологічних захво�
рювань.

3.3. Предметом діяльності Підприємства є: 
медична практика;
надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на рівні сучасних тех�

нологій, консервативне та хірургічне лікування стоматологічних захворювань;
залучення до комплексного лікування та протезування хворих допоміж�

них методів лікування;
застосування в діагностиці найсучаснішої рентгенодіагностичної апа�

ратури (панорамні знімки, комп'ютерні дослідження тощо);
розроблення та впровадження в практичну діяльність прогресивних

діагностичних, лікувальних методів та медичних технологій;
навчання лікарів та середніх медичних працівників з інших медичних

установ м. Києва та України сучасним методам роботи;
навчально�методична, науково�дослідницька робота;
провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодав�

ством України;
підготовка, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з пи�

тань діагностики, лікування та економічної діяльності;
провадження господарської діяльності у порядку, визначеному законо�

давством України;
надання платних медичних послуг населенню згідно із законодавством

України;
провадження іншої діяльності відповідно до законодавства України.
Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених цим

пунктом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в по�
рядку, визначеному законодавством України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної

особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,

законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпо�
рядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Ка�
бінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я Укра�
їни, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського місь�
кого голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), наказами Департаменту охорони здоров'я,
цим Статутом та іншими нормативно�правовими актами.

4.3. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс.
4.4. Підприємство провадить свою діяльність на засадах господарської

самостійності, самофінансування, має розрахунковий та інші рахунки в
установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки,
штампи, бланки.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та
відповідачем у судах України.

4.6. Підприємство має право визначати свою організаційну структуру,
встановлювати чисельність працівників, затверджувати штатний розпис у
встановленому порядку.

4.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із законодавством України.

5. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять його основні фонди та обігові

кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського
відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним органу;
доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання

робіт, а також від інших видів господарської діяльності;
кредитні кошти банків та інших кредиторів, капітальні вкладення, дота�

ції і субсидії з бюджетів;
придбання майна інших підприємств, організацій;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізич�

них осіб;
інші джерела, дозволені законодавством України.
5.4. Кошти Підприємства використовуються для:
забезпечення основної діяльності, надання послуг, виконання робіт;
оплати праці працівників Підприємства;
вирішення питань соціального розвитку, а також поліпшення умов пра�

ці, життя, здоров'я працівників.
5.5. З дозволу власника або уповноваженого ним органу Підприємство

має право здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаці�
ям та установам безоплатно в тимчасове користування устаткування, ін�
вентар, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи

(без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і роз�
рахункових рахунків) і затверджувати положення про них, проводити пе�
ревірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджувати питання
розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України
порядку.

6.1.2. Об'єднувати на добровільних засадах за рішенням власника
свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю
інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів,
громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіаль�
ними та іншими ознаками, за умови дотримання законодавства України.

6.1.3. Брати участь у роботі комплексного економічного і соціального
розвитку міста Києва.

6.1.4. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної влас�
ності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від їхньої
форми власності, а також у фізичних осіб.

6.2. Підприємство зобов'язане:
6.2.1. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в об�

сягах та якості відповідно до місцевих програм та укладених договорів.
6.2.2. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових

платежів до бюджету.
6.2.3. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчас�

не введення в дію придбаного обладнання.
6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх

працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне
страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

6.2.5. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників
як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Під�
приємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду
споживання та своєчасність розрахунків з працівниками підприємства.

6.2.6. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фі�
нансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства України.

6.2.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його май�
нових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в по�
рядку, встановленому законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на

основі поєднання прав власника щодо господарського використання сво�
го майна і принципів самоврядування трудового колективу,

7.2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється
з посади Київським міським головою за поданням директора Департа�
менту охорони здоров'я та погодженням із заступником голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрак�
тній основі.

7.3. Директор Підприємства в межах своїх повноважень:
7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно

до законодавства України та цього Статуту.
7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на

Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання фінансової
дисципліни, дотримання законодавства України.

7.3.3. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Підприєм�
ства шляхом укладення з ним трудових договорів відповідно до законо�
давства України.

7.3.4. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його ін�
тереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування,
інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

7.3.5. Розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно
до законодавства України та цього Статуту.

7.3.6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та переві�
ряє їх виконання.

7.3.7. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в уста�
новах банків.

7.3.8. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підроз�
ділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог норма�
тивних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих
законодавством про охорону праці.

7.3.9. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання ко�
лективного договору, підведення підсумків його виконання у порядку, пе�
редбаченому законодавством України.

7.4. Заступники Директора Підприємства, головний бухгалтер Підпри�
ємства призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Дирек�
тора підприємства за погодженням з Департаментом охорони здоров'я.

Інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади на�
казом Директора підприємства відповідно до законодавства України.

7.5. Заступники Директора Підприємства відповідають за конкретні на�
прямки роботи. Кількість заступників та їх функціональні обов'язки визна�
чає Директор.

7.6. Інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет
Підприємства. Повноваження трудового колективу Підприємства реалі�
зуються загальними зборами та їх виборним органом — Профспілковим
комітетом, члени якого обираються відповідно до Статуту профспілки на
зборах або конференціях трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:
готує матеріали для розгляду на загальних зборах або конференціях;

контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах, конферен�
ціях;

виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.
7.8. Право укладати колективний договір від імені роботодавця має

Директор, а від імені трудового колективу — Профспілковий комітет.
Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні

відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, питання
охорони праці, соціального розвитку.

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів

господарської діяльності Підприємства є прибуток.
8.2. Планування фінансово�господарської діяльності Підприємства

здійснюється шляхом складання у порядку та за формою, що визначаю�
ться виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджує Депар�
тамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з
Департаментом охорони здоров'я. У річних фінансових планах Підприєм�
ства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету
міста Києва у поточному році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету міста
Києва здійснюється в порядку, визначеному Київською міською радою.

8.4. Прибуток Підприємства використовується виключно в порядку,
визначеному Київською міською радою.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового пла�
ну в порядку, що визначається Департаментом комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність Департаменту комуналь�
ної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), Департаменту охорони здоров'я, а
також державним статистичним та контрольним органам у формі і в стро�
ки, встановлені законодавством України,

8.7. Директор Підприємства зобов'язаний спрямовувати діяльність Під�
приємства на виконання річного фінансового плану з метою одержання запла�
нованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при цьому витрат
невиробничого характеру, не передбачених річним фінансовим планом.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій,
винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства України, колек�
тивного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці Директора Підприємства визначаються у контрак�
ті та колективному договорі Підприємства.

8.9. Підприємство здійснює матеріально�технічне забезпечення своєї
діяльності, реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через
систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридич�
ними та фізичними особами.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре�
зультатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну
відповідальність за виконання затвердженого фінансового плану, до�
держання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інфор�
мації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія фінансово�госпо�
дарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодав�
ства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом ліквідації та ре�

організації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням влас�
ника або за рішенням суду відповідно до законодавства України.

9.2. Припинення діяльності Підприємства здійснюється комісією з
припинення, яка утворюється органом, що прийняв рішення про припи�
нення.

9.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять
повноваження з управління Підприємством. Комісія з припинення скла�
дає проміжний ліквідаційний та ліквідаційний баланс (передавальний акт
або розподільний баланс) Підприємства і подає його на затвердження в
установленому порядку. Кредитори та інші юридичні особи, які перебува�
ють у договірних відносинах з Підприємством, повідомляються про його
припинення відповідно до чинного законодавства.

9.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що звіль�
няються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до тру�
дового законодавства України.

9.5. У випадку ліквідації підприємства його майно і фінансові ресурси
після розрахунків з бюджетними та іншими кредиторами використовую�
ться за рішенням власника Підприємства.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 26 вересня 2003 року № 1801 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05.09.2013 № 1527

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В СТОМАТОЛОГІЇ"
(Нова редакція) 

(Ідентифікаційний код 19071422)
м. Київ�2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Комунальне підприємство "Київський центр нових технологій в сто�

матології" (далі — Підприємство) засновано на комунальній власності те�
риторіальної громади міста Києва, входить до складу Територіального ме�
дичного об'єднання "СТОМАТОЛОГІЯ" у місті Києві, підпорядковане та
підзвітне Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департа�
мент охорони здоров'я).

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Повне найменування українською мовою: Комунальне підприєм�

ство "Київський центр нових технологій в стоматології".
2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КП "КЦНТС".
2.2. Місцезнаходження Підприємства: пров. Польовий, 7, м. Київ,

03057.
3. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Головною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку

шляхом надання кваліфікованої, доступної медичної допомоги населенню
та ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінце�
вих результатів у наданні медичної стоматологічної допомоги населенню.

3.2. Напрямками діяльності Підприємства є:
3.2.1. Надання висококваліфікованих діагностичних та консультативно�

лікувальних, медико�стоматологічних послуг:
лікування захворювань органів ротової порожнини та здійснення зуб�

ного протезування за технологіями, рекомендованими Міністерством
охорони здоров'я України;

впровадження нових сучасних технологій зубного лікування та проте�
зування (суцільнолиті, металокерамічні, бюгельні та інші);

впровадження новітніх методик профілактики стоматологічних захво�
рювань.

3.3. Предметом діяльності Підприємства є:
медична практика;
надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на рівні сучасних

технологій, консервативне та хірургічне лікування стоматологічних захво�
рювань;

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

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

розроблення та впровадження в практичну діяльність прогресивних
діагностичних, лікувальних методів та медичних технологій;

навчання лікарів та середніх медичних працівників з інших медичних
установ м. Києва та України, сучасним методам роботи;

навчально�методична, науково�дослідницька робота;
провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодав�

ством;
підготовлення, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з

питань діагностики, лікування та економічної діяльності;
провадження господарської діяльності у порядку, визначеному законо�

давством України;
надання платних медичних послуг населенню згідно із законодавством

України;
провадження іншої діяльності відповідно до законодавства України.
Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених цим

пунктом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в по�
рядку, визначеному законодавством України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної

особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України,

законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпо�
рядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабі�
нету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України,
рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського
голови та розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту охоро�
ни здоров'я, цим Статутом та Іншими нормативно�правовими актами.

4.3. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс.
4.4. Підприємство провадить свою діяльність на засадах господарської

самостійності, самофінансування, має розрахунковий та інші рахунки в
установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки,
штампи, бланки.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та
відповідачем у судах України.

4.6. Підприємство має право визначати свою організаційну структуру,
встановлювати чисельність працівників, затверджувати штатний розпис у
встановленому порядку.

4.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із законодавством України.

5. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять його основні фонди та обігові

кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського
відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним орга�

ну;
доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання

робіт, а також від інших видів господарської діяльності;

кредитні кошти банків та інших кредиторів, капітальні вкладення, дота�
ції і субсидії з бюджетів;

придбання майна інших підприємств, організацій;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізич�

них осіб;
інші джерела, дозволені законодавством України.
5.4. Кошти Підприємства використовуються для: 
забезпечення основної діяльності, надання послуг, виконання робіт; 
оплати праці працівників Підприємства;
вирішення питань соціального розвитку, а також поліпшення умов пра�

ці, життя, здоров'я працівників.
5.5. З дозволу власника або уповноваженого ним органу Підприємство

має право здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаці�
ям та установам безоплатно в тимчасове користування устаткування, ін�
вентар, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи

(без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і роз�
рахункових рахунків) і затверджувати положення про них, проводити пе�
ревірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджувати питання
розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України
порядку.

6.1.2. Об'єднувати на добровільних засадах за рішенням власника
свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю
інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів,
громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіаль�
ними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України.

6.1.3. Брати участь у роботі з комплексного економічного і соціально�
го розвитку міста Києва.

6.1.4. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної влас�
ності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від їхньої
форми власності, а також у фізичних осіб.

6.2. Підприємство зобов'язане:
6.2.1. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в об�

сягах та якості відповідно до місцевих програм та укладених договорів.
6.2.2. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових

платежів до бюджету.
6.2.3. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчас�

не введення в дію придбаного обладнання.
6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх

працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне
страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

6.2.5. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників
як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Під�
приємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду
споживання та своєчасність розрахунків з працівниками підприємства.

6.2.6. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фі�
нансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства України.

6.2.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його май�
нових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в по�
рядку, встановленому законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління Підприємством здійснює Директор відповідно до Ста�

туту на основі поєднання прав власника щодо господарського викорис�
тання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

7.2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється
з посади Київським міським головою за поданням директора Департа�
менту охорони здоров'я та погодженням із заступником голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрак�
тній основі.

7.3. Директор Підприємства в межах своїх повноважень:
7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно

до законодавства України та цього Статуту.
7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на

Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання фінансової
дисципліни, дотримання законодавства України.

7.3.3. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Підприєм�
ства шляхом укладення з ним трудових договорів відповідно до законо�
давства України.

7.3.4. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його ін�
тереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування,
інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

7.3.5. Розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно
до законодавства України та цього Статуту.

7.3.6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та переві�
ряє їх виконання.

7.3.7. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в уста�
новах банків.

7.3.8. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підроз�
ділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог норма�
тивних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих
законодавством про охорону праці.

7.3.9. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання ко�
лективного договору, підведення підсумків його виконання у порядку, пе�
редбаченому законодавством України.

7.4. Заступники Директора Підприємства, головний бухгалтер Під�
приємства призначаються на посаду і звільняються з посади наказом
Директора Підприємства за погодженням з Департаментом охорони здо�
ров'я.

Інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади на�
казом Директора Підприємства відповідно до законодавства України.
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

7.5. Заступники Директора Підприємства відповідають за конкретні на�
прямки роботи. Кількість заступників та їх функціональні обов'язки визна�
чає Директор.

7.6. Інтереси трудового колективу представляє Профспілковий комітет
Підприємства. Повноваження трудового колективу Підприємства реалі�
зуються загальними зборами та їх виборним органом — Профспілковим
комітетом, члени якого обираються відповідно до Статуту профспілки на
зборах або конференціях трудового колективу.

7.7. Профспілковий комітет:
готує матеріали для розгляду на загальних зборах або конференціях;

контролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах, конферен�
ціях;

виконує інші функції, делеговані йому загальними зборами.
7.8. Право укладати колективний договір від імені роботодавця має

Директор, а від імені трудового колективу — Профспілковий комітет.
Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні

відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, питання
охорони праці, соціального розвитку.

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів

господарської діяльності Підприємства є прибуток.
8.2. Планування фінансово�господарської діяльності Підприємства

здійснюється шляхом складання у порядку та за формою, що визначаю�
ться виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією), річних фінансових планів, які затверджує Депар�
тамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням з
Департаментом охорони здоров'я. У річних фінансових планах Підприєм�
ства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету
міста Києва у поточному році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету міста
Києва здійснюється в порядку, визначеному Київською міською радою.

8.4. Прибуток Підприємства використовується виключно в порядку,
визначеному Київською міською радою.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового пла�
ну в порядку, що визначається Департаментом комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

8.6. Підприємство подає фінансову звітність до Департаменту кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Департаменту охорони здоров'я,
а також державним статистичним та контрольним органам у формі і в
строки, встановлені законодавством України.

8.7. Директор Підприємства зобов'язаний спрямовувати діяльність

Підприємства на виконання річного фінансового плану з метою одержан�
ня запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при
цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансо�
вим планом.

8.8. Підприємство самостійно обирає форми і системи оплати праці,
встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, премій,
винагород, надбавок і доплат відповідно до законодавства України, колек�
тивного договору та фінансових можливостей Підприємства.

Умови оплати праці Директора Підприємства визначаються у контрак�
ті та колективному договорі Підприємства.

8.9. Підприємство здійснює матеріально�технічне забезпечення своєї
діяльності, реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг через
систему прямих угод і контрактів із вітчизняними та іноземними юридич�
ними та фізичними особами.

8.10. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік ре�
зультатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

Директор та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну від�
повідальність за виконання затвердженого фінансового плану, додержан�
ня порядку ведення і достовірність обліку та статистичної інформації.

8.11. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія фінансово�госпо�
дарської діяльності Підприємства здійснюються відповідно до законодав�
ства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом ліквідації та ре�

організації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням влас�
ника або за рішенням суду відповідно до законодавства України.

9.2. Припинення діяльності Підприємства здійснюється комісією з
припинення, яка утворюється органом, що прийняв рішення про припи�
нення.

9.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять
повноваження з управління Підприємством. Комісія з припинення скла�
дає проміжний ліквідаційний та ліквідаційний баланс (передавальний акт
або розподільний баланс) Підприємства і подає його на затвердження в
установленому порядку. Кредитори та інші юридичні особи, які перебува�
ють у договірних відносинах з Підприємством, повідомляються про його
припинення відповідно до чинного законодавства.

9.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, що звіль�
няються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до тру�
дового законодавства України.

9.5. У випадку ліквідації підприємства його майно і фінансові ресурси
після розрахунків з бюджетними та іншими кредиторами використовую�
ться за рішенням власника Підприємства.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 30 вересня 2003 року № 1820 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 05.09.2013 № 1527

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "СТОМАТОЛОГІЯ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

(Нова редакція)
(Ідентифікаційний код 01281082)

м. Київ�2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Комунальне підприємство "Стоматологія" Солом'янського району м.

Києва (далі — Підприємство) засновано на комунальній власності терито�
ріальної громади міста Києва, входить до складу Територіального медич�
ного об'єднання "СТОМАТОЛОГІЯ" у місті Києві, підпорядковане та під�
звітне Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — Департамент
охорони здоров'я).

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Повне найменування українською мовою: Комунальне підприєм�

ство "Стоматологія" Солом'янського району м. Києва.
2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: КП "Стоматоло�

гія".
2.2. Місцезнаходження Підприємства: вул. Індустріальна, буд. 26�28,

м. Київ, 03058.
3. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Головною метою діяльності Підприємства є отримання прибутку

шляхом надання кваліфікованої, доступної медичної допомоги населенню
та ефективного використання ресурсів для досягнення найкращих кінце�
вих результатів у наданні медичної стоматологічної допомоги населенню.

3.2. Напрямками діяльності Підприємства є:

3.2.1. Надання висококваліфікованих діагностичних та консультативно�
лікувальних, медико�стоматологічних послуг:

лікування захворювань органів ротової порожнини та здійснення зуб�
ного протезування за технологіями, рекомендованими Міністерством
охорони здоров'я України;

впровадження нових сучасних технологій зубного лікування та проте�
зування (суцільнолиті, металокерамічні, бюгельні та інші);

впровадження новітніх методик профілактики стоматологічних захво�
рювань;

3.3. Предметом діяльності Підприємства є: 
медична практика;
надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на рівні сучасних

технологій, консервативне та хірургічне лікування стоматологічних захво�
рювань;

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

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

розроблення та впровадження в практичну діяльність прогресивних
діагностичних, лікувальних методів та медичних технологій;

навчання лікарів та середніх медичних працівників з інших медичних
установ м. Києва та України сучасним методам роботи;

навчально�методична, науково�дослідницька робота;
провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодав�

ством України;
підготовлення, проведення та участь у семінарах, симпозіумах тощо з

питань діагностики, лікування та економічної діяльності;
провадження господарської діяльності у порядку, визначеному законо�

давством України;
надання платних медичних послуг населенню згідно із законодавством

України;
провадження іншої діяльності відповідно до законодавства України.
Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених цим

пунктом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в по�
рядку, визначеному законодавством України.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної

особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією Укра�

їни, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами та розпоряджен�
нями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здо�
ров'я України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями
Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту
охорони здоров'я, цим Статутом та іншими нормативно�правовими ак�
тами.

4.3. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс.
4.4. Підприємство провадить свою діяльність на засадах господарської

самостійності, самофінансування, має розрахунковий та інші рахунки в
установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки,
штампи, бланки.

4.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та
відповідачем у судах України.

4.6. Підприємство має право визначати свою організаційну структуру,
встановлювати чисельність працівників, затверджувати штатний розпис у
встановленому порядку.

4.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно із законодавством України.

5. МАЙНО І КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять його основні фонди та обігові

кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територі�
альної громади міста Києва і закріплене за ним на праві господарського
відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
грошові та матеріальні внески власника або уповноваженого ним орга�

ну;
доходи, одержані від основної діяльності, надання послуг, виконання

робіт, а також від інших видів господарської діяльності;
кредитні кошти банків та інших кредиторів, капітальні вкладення, дота�

ції і субсидії з бюджетів;
придбання майна інших підприємств, організацій;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізич�

них осіб;
інші джерела, дозволені законодавством України.
5.4. Кошти Підприємства використовуються для: 
забезпечення основної діяльності, надання послуг, виконання робіт. 
оплати праці працівників Підприємства;
вирішення питань соціального розвитку, а також поліпшення умов пра�

ці, життя, здоров'я працівників.
5.5. З дозволу власника або уповноваженого ним органу Підприємство

має право здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаці�
ям та установам безоплатно в тимчасове користування устаткування, ін�
вентар, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи

(без права юридичної особи, з правом або без відкриття поточних і роз�
рахункових рахунків) і затверджувати положення про них, проводити пе�
ревірку їх господарської і фінансової діяльності, погоджувати питання
розміщення таких підрозділів в установленому законодавством України
порядку.

6.1.2. Об'єднувати на добровільних засадах за рішенням власника
свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з діяльністю
інших підприємств і входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів,
громадських організацій та інших об'єднань за галузевими, територіаль�
ними та іншими ознаками за умови дотримання законодавства України.

6.13. Брати участь у роботі з комплексного економічного і соціального
розвитку міста Києва.

6.1.4. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної влас�
ності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від їхньої
форми власності, а також у фізичних осіб. 

6.2. Підприємство зобов'язане:
6.2.1. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом, в об�

сягах та якості відповідно до місцевих програм та укладених договорів.
6.2.2. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків і обов'язкових

платежів до бюджету.
6.2.3. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчас�

не введення в дію придбаного обладнання.
6.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці своїх

працівників, додержання вимог законодавства про працю, соціальне
страхування, правил і норм охорони праці, техніки безпеки.

6.2.5. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників
як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Під�
приємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду
споживання та своєчасність розрахунків з працівниками підприємства.

6.2.6. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фі�
нансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства України.

6.2.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його май�
нових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в по�
рядку, встановленому законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління Підприємством здійснює Директор відповідно до Ста�

туту на основі поєднання прав власника щодо господарського викорис�
тання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

7.2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з
посади Київським міським головою за поданням директора Департаменту
охорони здоров'я та погодженням із заступником голови Київської міської
державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрактній основі.

7.3. Директор Підприємства в межах своїх повноважень:
7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства відповідно

до законодавства України та цього Статуту.
7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на

Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання фінансової
дисципліни, дотримання законодавства України.

7.3.3. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Підприєм�
ства шляхом укладення з ним трудових договорів відповідно до законо�
давства України.

7.3.4. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його ін�
тереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування,
інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

7.3.5. Розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно
до законодавства України та цього Статуту.

7.3.6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та переві�
ряє їх виконання.

7.3.7. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в уста�
новах банків.

7.3.8. Вживає заходів щодо створення в кожному структурному підроз�
ділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог норма�
тивних актів, забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих
законодавством про охорону праці.

7.3.9. Забезпечує проведення колективних переговорів і укладання ко�
лективного договору, підведення підсумків його виконання у порядку, пе�
редбаченому законодавством України.

7.4. Заступники Директора Підприємства, головний бухгалтер Підпри�
ємства призначаються на посаду і звільняються з посади наказом Дирек�
тора Підприємства за погодженням з Департаментом охорони здоров'я.

Інші працівники призначаються на посаду та звільняються з посади на�
казом Директора Підприємства відповідно до законодавства України.

7.5. Заступники Директора Підприємства відповідають за конкретні на�
прямки роботи. Кількість заступників та їх функціональні обов'язки визна�
чає Директор.

Закінчення у наступних номерах

Л Е Й Т М О Т И В Л Е В

О П О Р А Д Е И

П І Р О Г А К И Ш М И Ш

У Є В У Х О Н

Х Р Е Щ А Т И К М Р І Я

Е Т И К Е Т С П І Р

В А Н А Д І Й О К И С

Д Ю Н А Я П Л А С Т

Відповіді на сканворд 

До ва и а ціонерів а ціонерно о товариства за рито о тип
"ВЕЛМЕД" (ЄДРПОУ: 21627499, місцезнаходження: У раїна, м. Київ,
в л. Са са ансь о о, 139). Повідомляємо, що за альні збори а ціонерів від-
б д ться: 24 листопада 2013 ро об 11.00 за адресою: У раїна, м. Київ,
в л. Борща івсь а, б д. 204, ор. 1 (в імнаті № 3). Реєстрація а ціонерів: в
день проведення зборів, почато реєстрації — о 10.00, за інчення реєстра-
ції — об 11.00. Дата с ладення перелі а ціонерів на часть за альних
зборах а ціонерів — 19 листопада 2013 ро . Порядо денний за альних
зборів: 1. Обрання олови правління а ціонерно о товариства за рито о
тип "ВЕЛМЕД". Ознайомитись з матеріалами а ціонери мож ть примі-
щенні за місцем проведення за альних зборів а ціонерів щоденно ( рім с -
боти та неділі) з 10.00 до 16.00.

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)

О олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- провідний спеціаліст відділ правління орпоративними правами правління
приватизації, орпоративних прав, форм вання і розподіл ом нальної власності
(на період відп ст и для до ляд за дитиною ві ом до трьох ро ів основно о
працівни а (до дня йо о фа тично о виход );

- оловний спеціаліст відділ адміністративно- осподарсь ої роботи правління
справами.

Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища освіта відповідно о
професійно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра,
спеціаліста, стаж роботи на державній сл жбі не менше 1 ро або стаж роботи за
фахом в інших сферах е ономі и не менше 3 ро ів, ромадянство У раїни,
обов'яз ове дос онале знання державної мови, основні принципи роботи на
омп'ютері та відповідних про рамних засобів. Департамент житлом не забезпеч є.

До менти приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510, т. 202-61-10.

Заява про е оло ічні наслід и спор дження об'є та
ТОВ "ІБК "СТОЛИЦЯ МАЙБУТНЬОГО" проводить б дівництво "Компле с ба ато-

вартирних житлових б дин ів з вб довано-приб дованими приміщеннями ромад-
сь о о призначення на перетині в л. Осінньої та в л. Командарма Уборевича Свя-
тошинсь ом районі м. Києва (в л. Командарма Уборевича, 8-А, 6-А, 6-Б, 6-В та в л.
Осіння, 1, 1-А)".

Джерелами забр днення атмосферно о повітря при е спл атації являються ав-
тотранспорт та азові отли.

Інженерне забезпечення б дівлі відб ватиметься за рах но місь их інженерних
мереж.

При е спл атації б дівлі відб ватиметься виділення забр днюючих речовин в ат-
мосферне повітря міста від автотранспорт та азових отлів в за альній іль ості:
0,3968 /с та 2,66728 т/рі .

Проведені розрах н и по азали, що вплив на нав олишнє середовище від діяль-
ності об'є та б де незначним і прийнятним для здоров'я населення.

Ряд прое тних омпле сних заходів, що впровадж ються на даном об'є ті, за-
безпеч ють відс тність вплив на нав олишнє середовище при вини ненні аварій-
них сит ацій.

Зі зверненнями та пропозиціями звертатися протя ом 30 алендарних днів за ад-
ресою: 07400, Київсь а обл., м. Бровари, в л. Київсь а, б д. 290, в. 33, ТОВ "ІБК
"СТОЛИЦЯ МАЙБУТНЬОГО", тел. (044)384-21-71.

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

- спеціаліста І ате орії відділ онтролю за бла о строєм — 2;
Вимо и: відповідна освіта, досвід роботи.
Заяви на он рс подавати протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання за

адресою: в л. С ворова, 15, ім. 204, тел. 280-74-97.

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

територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10,
Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
202-61-77, 202-61-76.

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Запропонована заявни ом
мета ви ористання

приміщення

Стро орен-
ди, запропо-
нований за-
явни ом

Орендна
плата за
1 в. м,

рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

1 Дитяча лінічна лі арня № 9 Подільсь о о район
м. Києва (04073, Копилівсь а, 1/7, 468-50-70) 1 поверх просп.

Правди, 64-А 24,00 Тор овельний об'є т з продаж
товарів дитячо о асортимент

Станом на 15.08.2013
2 ро и 364 дні 52,12 1250,93

2
Київсь а місь а лінічна лі арня № 10

(03039, Соро аріччя Жовтня просп., 59-б,
525-32-73, 529-97-01)

підвал
просп. Соро а-
річчя Жовтня

59-Б 2
98,00

Приватний за лад охорони
здоров'я (діа ностичний центр,

КТ, МРТ)

Станом на 17.07.2013

2 ро и 364 дні 36,73 3600

3 Київсь а місь а лінічна лі арня № 8
(04201, Кондратю а Юрія, 8, К.1, тел. 502-37-00) 3 поверх Кондратю а

Юрія, 8, К.1 24,00
розміщення приватно о за лад
охорони здоров'я (діа ностичні

посл и з ардіоло ії)

Станом на 01.08.2013

2 ро и 364 дні 65,97 1583,16

4

КП "Київжитлоспеце спл атація"
01034, м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

тел. 234-23-24

1 поверх,
підвал

Фр нзе, 4,
літ. А 62,50 Приватний навчальний за лад

Станом на травень 2013
2 ро и 364 дні 22,17 1385,86

5 1 поверх Картвелішвілі,
7/2 51,30

С б'є т осподарювання, що
здійснює поб тове обсл ов ван-

ня населення (хімчист а)

Станом на липень 2013

2 ро и 364 дні 28,60 1467,13

6
1, 2, 3 по-
верхи, під-

вал

Зодчих, 50,
літ. А 46,50 Пер арня

Станом на травень 2013

2 ро и 364 дні 48,65 2262,01

7 1, 2
поверхи

Лятошинсь о-
о, 24, літ. А 227,60 Приватний навчальний за лад

(автош ола)
Станом на липень 2013

2 ро и 364 дні 18,57 4226,25

8
1, 2

поверхи,
підвал

Фр нзе, 4, літ.
А 87,50 Громадсь а ор анізація

Станом на серпень 2013

2 ро и 364 дні
1 рн на рі

(для площі 50,00 в.м)

31,05 1164,28

9 1 поверх Лисо ірсь а,
6, літ. З 136,20 С лад

Станом на червень 2013
2 ро и 364 дні 24,20 3296,55

10
Ком нальне підприємство "Київсь а місь а лі арня

ветеринарної медицини"
(04071, Ярославсь а, 13-а, 548-33-07, 548-31-24)

1 поверх Еле тротехніч-
на, 5-А 49,40 лабораторія ветеринарної

медицини

Станом на 01.08.2013

2 ро и 364 дні 107,44 5307,5

11

Ком нальне підприємство
Міжнародний аеропорт "Київ" (Ж ляни)

03036, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 79,
тел. 339-22-48, 249-01-36 фа с

1 поверх
Повітрофлот-
сь ий просп.,
81, літ. IV

270,10 Ресторан з реалізацією
піда цизних товарів

Станом на 08.07.2013

2 ро и 364 дні

81,53

27398,80
101,50

За лад ресторанно о осподарс-
тва з постачання страв, при ото-
ваних (цех з ви отовлення борто-
во о харч вання) централізовано
для споживання в інших місцях

52,99

12 Стоматоло ічна полі ліні а Дніпровсь о о район м. Києва
(02660, просп. Навої Алішера, 1, 512-71-17, 512-36-21) 1 поверх Навої Алішера

просп., 1 3,00 Тор овельний автомат, що
відп с ає продовольчі товари

Станом на 01.08.2013

2 ро и 364 дні 80 240

№
п/п

Балансо трим вач (юридична
адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара -
терис-
ти а

Місцезна-
ходження Цільове ви ористання

За альна
площа,
в. м

Місячна орендна плата,
рн

Став а
орендної
плати, %

Ма симально
можливий

стро оренди
Приміт и

1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ, просп. Мир ,

6-А, тел. 29-03-98)

2 поверх

ТИЧИНИ
ПАВЛА

ПРОСП., 22-А
(ЗНЗ № 81)

РОЗМІЩЕННЯ СУБ'ЄКТА ГОСПО-
ДАРЮВАННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОС-
ВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ (розміщення
центр під отов и дітей до ш оли)

41,48 (по одинно)
10,00 (постійно)

Тижнева орендна плата рн
22,96 (Пн, Вт, Чт: 14.00-18.00,

Пт: 14.00-16.00) 181,68
3 % 2 ро и 364 дні

Необхідно забезпечити
проведення бла о с-

трою приле лої території

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).
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Регбі. У Києві відбувся фінал чемпіонату 
України
В столиці пройшла фінальна частина чемпіонат У раїни з ре бі-7

серед оманд вищої лі и, повідомляє прес-сл жба Федерації ре бі
У раїни. На адаємо, що за підс м ами зонально о відбор фінал
пробилися 12 найсильніших оле тивів, я і в рез льтаті жереб вання
б ли розділені на 4 під р пи по 3 оманди. Т рнір пройшов за не тра-
диційною схемою. Команди, що зайняли перші місця в р пах, авто-
матично потрапляли чвертьфінал. А оле тиви, що розташ валися на
2-3-х позиціях, валіфі аційном ра нді боролися за чотири п тів и
до 1/4 фінал . У чвертьфіналі “Роланд” (Івано-Фран івсь ) в д же на-
пр женом протистоянні здоб в перемо над “Спарта ом — Верхо-
виною” (Львів) — 7:5. ТЕХ-А-С (Хар ів) впевнено обі рав збірн Ки-
єва — 19:0. “Антарес” (Київ) пост пився ОДЮСШ — “А адемії” (Оде-
са) — 10:19, а УІПА (Хар ів) вс х обі рала КІПУ (Сімферополь) — 12:0.
У півфінальних матчах сталося відраз два реванши. “Роланд” віддав
“боржо ” ТЕХ-А-С за пораз на р повом етапі (10:0), а ОДЮСШ —
“А адемія” віді ралася УІПА за фіас о на все раїнсь ій Універсіаді
(14:5). У хар івсь ом дербі за третє місце ТЕХ-А-С виявився сильні-
шим УІПА 17:05. У оловном матчі сезон вищої лі и з ре бі-7 “Ро-
ланд” перемі ОДЮСШ — “А адемію”, 14:10. У підс м оманда віді-
рала більше всіх матчів (6 і ор за один день) і стала переможцем. Та-
им чином в наст пном сезоні “Роланд” зможе взяти часть С пер-
лізі чемпіонат У раїни з ре бі-7

Футбол. ФФУ подасть апеляцію 
на рішення ФІФА
Федерація ф тбол У раїни (ФФУ) подасть апеляцію на рішення

ФІФА щодо сан цій на матч У раїна — Польща, заявив під час прес-
онференції перший віце-президент ФФУ Сер ій Сторожен о. Пан Сто-
рожен о заявив: “До теперішньо о час немає повно о рішення дис-
циплінарно о омітет ФІФА. Ми повинні ви онати певні дії, щоб мати
можливість в апеляційном поряд ос аржити рішення дисциплінар-
но о омітет . Спочат ми повинні направити повідомлення про намір
подати апеляцію і попросити ФІФА направити нам мотив вальн час-
тин рішення дисциплінарно о омітет . З одом нам необхідно надати
ФІФА свої мотив ючі д м и з привод то о, що і я ми збираємося ос-
арж вати. Після цьо о від ривається 10-денна процед ра подачі та
прийняття апеляції, але час нас пра тично немає, том ми збира-
ємося зверн тися до ФІФА з проханням терміново роз лян ти до -
менти”. Керівництво ФФУ відзначило, що вже під отовлено прое т апе-
ляції, з я им президент ФФУ Анатолій Конь ов найближчим часом по-
їде штаб- вартир ФІФА в Швейцарії для відстоювання інтересів
У раїни на найвищом рівні. На адаємо, ФІФА по арала збірн У раїни
за поведін вболівальни ів під час матч відбор Чемпіонат світ про-
ти Сан-Марино Львові. Наст пний відбір овий матч Хар ові збірна
У раїни проведе без лядачів. Крім то о, наша федерація оштрафова-
на на 45 тис. фран ів, а стадіон Львові дис валіфі ований на відбір-
ові матчі за частю національної збірної до 2018 ро в лючно

Температура +4°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +6°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +4°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 63 %

Прогноз погоди на 2 жовтня 2013 року

ОВНИ, не нав’яз йте насильно ні ом свою допомо , а дос о-
налюйте себе шляхом обсл ов вання реальних потреб оточення.
Я що хтось потерпає від біди і зверн вся за допомо ою, радо йдіть
наз стріч, сл жіння на бла о інших є ор анічною потребою для вас.
Нині ви тотально залежні від ч жих рес рсів та потреб.
ТЕЛЬЦІ налаштовані на любов, я а проявлятиметься в пра тич-

ній допомозі, щирій т рботі про близь их та рідних, дар ючи д -
шевн втіх ; пор ч з вами б де тепло і затишно. Ува а за оханим:
охоче від йтеся на інтимні запити партнерів, я і фонтан ють
се с альністю, одна старайтеся не потрапити в тенета тілесної
залежності один від одно о.
БЛИЗНЯТА асоціюватим ться з т рботливою воч ою, я а лад-

на всіх няньчити, зі рівати під своїм рилом, одержима сімейним
інстин том. Для створення родинно о омфорт ліпшо о час оді
й че ати. Наведіть дов ола порядо , причеп ріть нав олишній
простір я вдома, та і на роботі; тоді й на д ші роз вітне весна.
У РАКІВ інди атор допитливості заш алюватиме, ви з ненасит-

ною радістю с н тимете носа до ч жо о проса, пірнатимете в мас-
медійний ефір, нама аючись задовольнити свою всеїдність до ці-
авої інформації, щоб продемонстр вати висо обізнаність на
п бліці і стати поп лярними.
ЛЕВИ опиняться рабстві власниць их інстин тів. Аби поч ва-

тися омфортно, ви повинні мати достатньо рошей, одна оли їх
бра є для повно о щастя, не зазіхайте на ч же, сторонні аманці
нехай вас не т рб ють, задовольняйтеся тим, що заробили, та з
радістю тратьте на заповітні по п и.
ДІВИ, прийшов час об’явити війн вадам та не ативним звич-

ам, що та ш одять здоров’ю, і почати жити по-новом . Можете
сісти на дієт , відмовитися від ріння, ал о ольних зловживань то-
що, нині можна спішно зап стити процес позбавлення від б дь-
я ої залежності, що донині тримала в своїх лабетах. Не лін йтеся,
принаймні вн трішньо ви отові, чи не та ?...
ТЕРЕЗИ переб вають оловороті бажань та емоцій, я і просо-

чилися із мин ло о і вима ають зроз міти щось в собі та розв’яза-
ти проблеми, пов’язані з людьми, я і вист пають опі нами. Нині
ви яс рава презентабельна особистість, одна облиште бойов
передов і постарайтеся самітнитися. Велелюдні місця, де ш м-
но та амірно, протипо азані.
СКОРПІОНИ, др жба з людьми, спорідненими д хом, не міраж,

а реальність. Сміливо зав’яз йте братсь і взаємини з тими, о о
пра не д ша, ви променієте еротичним іпнотизмом, тож звабити
можете б дь- о о. Неприст пних вершин я на ромадсь их, та і
романтичних теренах нині для вас не існ є. А ось ар’єрні зад ми,
стос н и з висо ими посадовцями тримайте в таємниці, т т відб -
ваються події, об мовлені армічно.
СТРІЛЬЦЯМ імпон є роль авторитетно о по ровителя, підсві-

дома тя а до влади д же висо а, одна брати під рило ч жі долі
можна лише тоді, оли до цьо о зм сять ритичні обставини. А ос-
іль и ви приречені переб вати потоці армічних сит ацій,
сприймайте прим сові сит ації спо ійно, ті фра менти просоч ю-
ться із попередніх реін арнацій, вима аючи правильно о доопра-
цювання. Сьо одні чимало таємно о стане явним.
КОЗЕРОГИ, ви вінчані ороною м дрості, об’є тивно сприйма-

єте реальність, вмієте від опати зерна істини там, де іншим не да-
но від природи. Тож можете з чистою совістю оворити правд , ви-
словлюватися там і тоді, оли вас попросять, тіль и не нама айте-
ся ні ом лас ати в ха солод ою брехнею. Слово — срібло, а мов-
чання — золото.
ВОДОЛІЇ еройсь и долатим ть різноманітні переш оди, ризо-

ві сит ації “розр люватим ться” на подив ле о, особливо оли ви
остро заці авлені в дося ненні поставленої мети, пробитися до
я ої заважають при рі невдачі. Ризи вабитиме, небезпе а стим -
люватиме ви иди енер ії, а р тина та н дні справи навпа и ввер-
атим ть в депресію.
РИБИ, ре лярність і стабільність партнерсь их взаємин — ось

що вам потрібно. Стос н и мають баз ватися на либо их емоцій-
них поч ттях, одна не повинні перетворитися на залежність один
від одно о. Пост пливість, я і авторитарний тис ,— це райнощі,
в я і вам протипо азано впадати. Ш айте надійн платформ для
взаємопороз міння, ви дві половин и, що армонійно доповнюють
одна одн !

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

"Арсенал" обіграв 
"Севастополь"
Столичний клуб здобув третю перемогу в сезоні
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В останньом матчі 10- о
т р раїнсь ої Прем’єр-
лі и иївсь ий “Арсенал”
столиці обі рав “Севасто-
поль”. На ол Марі ша Ле-
вандовс і в першом таймі
“ аноніри” відповіли олом
Володимира Аржанова і
д блем Артема Кравця.
Цей спіх дозволив иянам
відірватися від зони вильо-
т перш лі на 4 оч и.

Перший тайм зустрічі між київ�

ським “Арсеналом” та “Севастопо�

лем” можна занести в актив гостям.

“Арсенал” атакував рідше, хоча і

намагався щоразу завершувати пе�

рехід в наступ точними ударами.

“Севастополь” був наполегливі�

шим попереду, щоправда, із завер�

шальними діями їх зусиль тривалий

час не складалося. Але Олександр

Ковпак все ж зумів засмутити ко�

лишніх одноклубників, коли заро�

бив пенальті за підніжку від Андрія

Хоміна. 11�метровий удар реалізу�

вав Маріуш Левандовскі. Пропуще�

ний гол дещо знітив киян, і до кін�

ця першої половини гри вони мог�

ли пропустити ще. Але штрафний

Сергія Симоненка прийшовся в по�

перечину, а Євген Боровик вряту�

вав партнерів від “пострілу” Артура

Карнози. Тому на перерву команди

пішли за мінімальної переваги “Се�

вастополя”.

Все кардинально змінилося з по�

чатком другого тайму. Мабуть, гра

гостям настільки легко давалася, що

вони були переконані, що справу

перемоги вже вирішено. Натомість

“каноніри” поволі почали тиснути

на суперника, і незабаром рахунок

став рівним. На 51�й хвилині Мак�

сим Шацьких навісив зі штрафного

удару, а Артем Кравець головою від�

правив м’яч у сітку. Через 10 хвилин

Володимир Аржанов в дотик влучив

під поперечину ворожих воріт, і та�

ким чином “Арсенал” повів у рахун�

ку. А довершив справу гольовим

“дублем” Артем Кравець. Програв�

ши, “Севастополь” втратив шанс

наблизитися до лідируючої групи, а

кияни віддалилися від двійки аут�

сайдерів на 4 очки.

Після матчу наставник “Арсена�

лу” Юрій Бакалов прокоментував

перемогу своїх підопічних: “Коман�

да сьогодні зіграла два абсолютно

різних тайми. У першому було бага�

то моментів біля наших воріт, і, ско�

ріше, ми самі собі їх створювали, а

не “Севастополь”. У другому таймі

додали у швидкості, трохи заспоко�

їли якісь внутрішні градуси. І, я вва�

жаю, закономірно команда пере�

могла. Ми створювали моменти, за�

бивали і показали у другій половині

зустрічі пристойний, цікавий фут�

бол. Які слова сказав своїм підопіч�

ним у перерві? Повірте мені, ніякої

істерії не було. Навіть не було роз�

мови на підвищених тонах з хлопця�

ми. Просто ті слова, які я сказав, бу�

ли почуті. Але головне, вони почули

слова, які самі говорили перед грою.

Коли ми збиралися, готувались до

матчу з “Севастополем”, хлопці самі

вийшли і сказали: “Будемо грати,

будемо показувати той футбол, який

властивий “Арсеналу”. Я їм нагадав

ці слова, і, думаю, вони мене почу�

ли. Футболісти виконують те, що від

них вимагається. Ми граємо у той

футбол, який відпрацьовуємо на

тренуваннях”.

А ось візаві пана Бакалова, голов�

ний тренер “Севастополя” Геннадій

Орбу, був засмучений результатом:

“У першому таймі ми володіли пе�

ревагою, забили гол з пенальті. Мог�

ли ще подвоїти результат. Але на

другий тайм вийшли, думаючи, що

буде так само легко, як і в першому

таймі. Однак у футболі так не буває,

футбол карає і тренера, і футболіс�

тів. Так що у другій половині зустрі�

чі зіграли просто жахливо як у за�

хисті, так і в нападі. Ось весь комен�

тар. Природно, я не знімаю з себе

відповідальності за поразку. При�

слів’я “виграє команда, програє тре�

нер” ще ніхто не відміняв. Значить,

я у перерві матчу не доніс їм чогось,

хоча говорив, щоб ми грали так, на�

че рахунок нічийний. А ми вийшли і

злякалися”
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Цей день в історії 2 жовтня
Міжнародний день посміш-
и. Символом цьо о дня є
"смайли "
1738 — Переяславі єпис оп

Переяславсь ий Арсентій Берло
від рив вищий навчальний за -
лад — Переяславсь ий оле і м
1906 — народився Іван Ба ря-

ний, раїнсь ий письменни
1914 — народився Юрій Леві-

тан, ди тор Всесоюзно о радіо
1918 — Гетьман У раїни Пав-

ло С оропадсь ий розпочав
форм вання раїнсь ої націо-
нальної вардії
1973 — народився Андрій Да-

нил о, раїнсь ий артист естра-
ди, відомий всій Європі та Аме-
риці я Вєр а Сердюч а. Посів
др е місце на пісенном он р-
сі "Євробачення-2007"
2002 — в Японії в продаж

надійшов перший світі робот-
ін асатор
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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те, на що
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мореплавець

ХVIII ст.,
нав олосвітня

подорож

стержень для
чист и ствола в
во непальній

зброї

видатний р.
письменни -
сатири

індіансь ий
човен

сорт вино рад
без насіння

острів (Нові
Гебріди)

естрадне
видовище

назва літери
"Ъ" (заст.)

орючий аз

чарівни

житловий
масив Києва

ор ан
рівнова и
людини

"Соляріс",
письменни

водний поті

півни и

Х Р Е Щ А Т И К
втя вання

повітря в ле ені

предмет
бажань

б р’ян з
олюч ами

норми
поведін и і
правила

ввічливості

словесне
зма ання

Гри орьєв
(письменни ),

ініціали

хім. елемент,
твердий
метал —

сировина для
сталі

вид о исл
(хім.)

фейхоа

бархан

... Тернер

оратор,
расномовець

шар я ої-
неб дь

однорідної
маси

Здоб вши перемо над "Севастополем", иївсь ий "Арсенал" з 10-ма оч ами розмістився на 14-й сходинці
в т рнірній таблиці
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