
Ветерани отримають адресну 
матеріальну допомогу
На сесії Київради депутати підтримали ініціативу столичної влади

Комфорт і гідні умови 
для важкохворих
Міська влада забезпечить необхідний рівень хоспісної та паліативної допомоги
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі в місті реалізов ється
ціла низ а ініціатив, спрямо-
ваних на підтрим соціально
вразливих верств населення.
При цьом за альнодержавні
прое ти місь а влада підтри-
м є власними рішеннями та
про рамами. Зо рема серед
пріоритетів столиці — забез-
печення ідно о рівня життя
пенсіонерів, інвалідів та вете-
ранів. Учора заст пни олови
КМДА Ві тор Корж відвідав
Київсь ий пансіонат ветеранів
праці, де вже найближчим ча-
сом план ють створити о ре-
ме відділення хоспісної та па-
ліативної допомо и.

Пані Віра — одна з довгожительок

столичного пансіонату ветеранів праці.

Сюди жінка потрапила ще 1998�го року

після перелому ніг. Нині вона пересу�

вається лише за допомогою милиць, та й

то на невеликі відстані. Оскільки ні рід�

них, ні близьких у старенької немає, в

останні п’ятнадцять років пансіонат

став для жінки справжньою домівкою, а

його мешканці та персонал — найближ�

чими людьми, соратниками та справж�

німи друзями. Попри такі складні жит�

тєві обставини, пані Віра залишається

вдячною долі за кожну прожиту мить та

не полишає займатися улюбленою спра�

вою, яка підтримувала її у найважчі хви�

лини життя — складає вірші, сповнені

одночасно осіннім смутком і світлом. З

“Хрещатиком” ділиться: умовами в пан�

сіонаті цілковито задоволена, адже має

не лише затишну й теплу кімнату та їжу,

а й насичене культурне життя. Так, у за�

кладі часто відбуваються творчі вечори

та концерти.

Директор пансіонату Олександр Ко�

няхін зазначає — персонал та адміністра�

ція роблять все можливе, аби їхні під�

опічні проживали в комфортних та гід�

них умовах. Наразі в закладі перебуває

220 осіб, хоча розрахована установа на

300 ветеранів. Мешканців пансіонату за�

безпечують одягом, взуттям та постіль�

ною білизною. Окрім того, для них орга�

нізоване чотириразове харчування з ура�

хуванням віку й стану здоров’я кожного,

в тому числі дієтичне. Ветерани забезпе�

чуються слуховими апаратами, окуляра�

ми, протезно�ортопедичними виробами,

зубним протезуванням, спеціальними

засобами пересування (крім моторизова�

них).

Також мешканці пансіонату отриму�

ють цілодобове медичне обслуговування.

Зокрема тут обладнано рентгенологіч�

ний, маніпуляційний, стоматологічний

та функціональної діагностики кабінети.

Пан Коняхін відмічає, що і сама будівля,

яка була зведена ще у 1971 році, й облад�

нання, яке тут встановлено, вже доволі

старі та відслужили свій термін.

Тож наразі у частині приміщень прово�

диться ремонт, а от про оновлення устат�

кування подбає міська влада. Про це під

час відвідин пансіонату зазначив Віктор

Корж. “Соціальні питання — це предмет

особливої уваги столичної влади, а пи�

тання, що пов’язані з влаштуванням, до�

помогою та лікуванням людей похилого

віку, інвалідів потребують постійного

контролю та покращення якості. Цей за�

клад для Києва особливий, адже тут пе�

ребувають люди, які віддали все своє

життя місту. Саме тому ми просто зо�

бов’язані забезпечити їм достойні умови

перебування. Так, у планах — розбудова

пансіонату, покращення умов і збільшен�

ня видатків на ці цілі”,— відзначив пан

Корж.

Зокрема у закладі наразі тривають ре�

монтні роботи на одному з поверхів —

по їх закінченні тут планують облашту�

вати відділення хоспісної та паліативної

допомоги для важкохворих пацієнтів.

“На виконання соціальних ініціатив

Президента України місто постійно до�

повнює державні проекти власними

програмами. Зокрема це стосується роз�

витку хоспісної та паліативної допомо�

ги. Адже, на жаль, якось так склалося в

нашій державі, що саме ця ланка була за�

недбана. Нині прийнято відповідний за�

кон, місто розробило власну програму

щодо вдосконалення цього питання, у

нас в цьому є підтримка депутатського

корпусу Київради. Тож протягом 2013�

2014 років у столиці буде сформована су�

часна система паліативної та хоспісної

допомоги, яка відповідатиме всім сучас�

ним вимогам”,— наголосив Віктор

Корж.

Зазначимо, що Київський пансіонат

ветеранів праці розташований у Деснян�

ському районі за адресою: вул. Маршала

Жукова, 2. До пансіонату приймають

осіб похилого віку, які досягли пенсійно�

го віку, ветеранів війни, інвалідів І та ІІ

груп, старших за 18 років, які за станом

здоров’я потребують стороннього догля�

ду, побутового обслуговування, медичної

допомоги. В 2013 році на утримання ус�

танови в бюджеті міста Києва передбаче�

но 16,8 млн грн

Заст пни олови КМДА Ві тор Корж відвідав Київсь ий пансіонат ветеранів праці, де вже найближчим часом план ють створити о реме
відділення хоспісної та паліативної допомо и
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Загальний рівень сплати киянами
за комуналку у вересні становить
101,79 %
У вересні серед б дин ів сіх форм власності рі-

вень сплати з рах ванням по ашеної забор овано-
сті становить 101,79 %. Рівень поточної сплати
с ладає 91,02 %. Про це повідомили в ом нально-
м підприємстві “Головний інформаційно-обчислю-
вальний центр”.
Рівень сплати з рах ванням по ашеної забор ова-

ності серед б дин ів ом нальної форми власності
дося н в 101,96 %. Най ращі по азни и Шевчен-
івсь ом (120,16 %) та Голосіївсь ом (104,41 %)
районах. Ще чотири райони перевищили стовідсот-
овий рівень сплати: Печерсь ий (102,79 %), По-
дільсь ий (101,69 %), Дарниць ий (100,90 %) та Со-
лом’янсь ий (100,69 %).
Рівень поточної сплати серед б дин ів ом наль-

ної форми власності с ладає 91,75 %, що на 3,2 %
перевищ є по азни серпня. Лідир ють Шевчен ів-
сь ий (106,82 %) та Голосіївсь ий (95,38 %) райони.
На останніх позиціях цьо о місяця за рівнем по-

точної оплати Святошинсь ий та Подільсь ий райо-
ни (89,16 % та 89,66 % відповідно), а за рівнем
сплати з рах ванням по ашеної забор ованості —
Святошинсь ий та Дніпровсь ий райони (97,96 % та
99,49 % відповідно).
Рівень сплати з рах ванням по ашеної забор о-

ваності серед б дин ів ЖБК та ОСББ, що обсл о-
в ються КП “ГІОЦ”, цьо о місяця та ож перевищив
стовідсот овий рівень і становить 100,80 % та
105,75 % відповідно. Рівень поточної сплати серед
б дин ів ЖБК — 91,47 %, серед б дин ів ОСББ —
90,01 %

Спецтехніка КО “Київзеленбуд”
готова до експлуатації взимку
Спеціалізована сні оприбиральна техні а ом -

нально о об’єднання “Київзеленб д” після ремонт
отова до е спл атації. Фахівці підприємства здій-
снили технічне обстеження пар підприємства.
Та , до зими отові 40 тра торів, 4 піс ороз ид -

вачі, 3 автомобілі-самос иди. Частина техні и з
цьо о с лад потреб вала ремонтних робіт. Крім
то о, в поточном році ом нальне об’єднання за-
пило 12 сні овід идачів, 11 тра торів, 12 дерево-

подрібнювальних машин та 40 бензопил.
“Найближчим часом до підприємств б де постав-

лено 5 найс часніших ба атоф н ціональних а ре-
атів із різноманітним навісним обладнанням та
8 причепів до тра торів. З одом б де за плено ще
5 одиниць та их машин”,— зазначив енеральний
дире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о.
На адаємо, що модернізація технічно о пар —

пріоритетний напрямо правління зеленим оспо-
дарством столиці. Оновлення технічно о с лад до-
зволяє перейти на я існо новий рівень до ляд за зе-
леними насадженнями, зе ономити бюджетні ошти
та раціонально ви ористов вати адрові рес рси

Шевченківці вшанували 
представників старшого покоління
У Територіальном центрі соціально о обсл ов -

вання Шевчен івсь о о район № 2 привітали лю-
дей похило о ві . Вшан вати представни ів стар-
шо о по оління приб ли міністр праці та соціальної
політи и Наталя Королевсь а та олова район Сер-
ій Зімін.
Гості ознайомилися з посл ами, що надаються

Територіальним центром людям похило о ві і ве-
теранам, та о лян ли приміщення за лад — відді-
лення соціальної й манітарної допомо и, соціаль-
но-медичних посл , соціально-поб тової адаптації
та імнат соляної терапії.
Очільни Шевчен івсь ої райдержадміністрації

на олосив, що влада на ви онання соціальних ініці-
атив та про рам Президента У раїни продовж ва-
тиме послідовн політи щодо підвищення стан-
дартів життя ветеранів і людей похило о ві .
На адаємо: 1 жовтня в сьом світі, зо рема й в

У раїні, вшанов ють представни ів старшо о по о-
ління

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Деп тати Київради підтримали прое т рі-
шення щодо надання одноразової адрес-
ної матеріальної допомо и ветеранам Ве-
ли ої Вітчизняної війни та жертвам на-
цистсь их переслід вань з на оди відзна-
чення 69-ї річниці визволення У раїни та
70-ї річниці визволення Києва від фа-
шистсь их за арбни ів та на ви онання
завдань Президента У раїни щодо поси-
лення соціально о захист найбільш
разливих верств населення. За відпо-
відне рішення про олос вав 71 деп тат.

Напередодні ювілею визволення Києва допомогу от�

римають майже 77 тис. ветеранів, які проживають у

столиці, а її розмір становитиме від 100 до 1500 грн. На

виплати спрямують майже 27 млн грн. Згідно з доку�

ментом, матеріальну допомогу отримають понад десять

категорій громадян. Зокрема її нададуть у таких розмі�

рах:

1500 грн — особам, які мають особливі заслуги перед

Батьківщиною;

1000 грн — особам, які брали участь у героїчній обо�

роні Києва та яким встановлено статус “учасника на�

родного ополчення”;

1000 грн — інвалідам війни І групи та колишнім ма�

лолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося

14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та ін�

ших місць примусового тримання, визнаних інвалідами

від загального захворювання, трудового каліцтва та з ін�

ших причин;

900 грн — інвалідам війни II групи та колишнім ма�

лолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося

14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та ін�

ших місць примусового тримання, визнаних інвалідами

від загального захворювання, трудового каліцтва та з ін�

ших причин;

800 грн — інвалідам війни II групи та колишнім ма�

лолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося

14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та ін�

ших місць примусового тримання, визнаних інвалідами

від загального захворювання, трудового каліцтва та з ін�

ших причин;

900 грн — ветеранам підпільно�партизанського руху;

800 грн — праведникам Бабиного Яру;

700 грн — учасникам бойових дій та колишнім не�

повнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповни�

лося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто,

інших місць примусового тримання, а також діти, які

народилися у зазначених місцях примусового тримання

їхніх батьків;

200 грн — вдовам Героїв Радянського Союзу;

100 грн — учасникам війни та колишнім в’язням

концентраційних таборів, гетто, інших місць примусо�

вого тримання, особам, які були насильно вивезені на

примусові роботи, дітям партизанів, підпільникам, ін�

шим учасникам боротьби з націонал�соціалістським ре�

жимом в тилу ворога;

100 грн — членам сімей загиблих та дружинам (чоло�

вікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам)

померлих учасників бойових дій, учасникам війни і

жертвам нацистських переслідувань, визнаних за життя

інвалідами від загального захворювання, трудового ка�

ліцтва.

На зазначені виплати у міському бюджеті передбачать

понад 26 мільйонів 704 тисячі гривень.

Зазначимо, що одноразова адресна соціальна матері�

альна допомога, яка не була своєчасно виплачена гро�

мадянину через незалежні від нього причини, у разі

смерті цих громадян виплачується членам сім’ї помер�

лого у порядку, передбаченому для виплати пенсій у

зв’язку зі смертю пенсіонера. Крім того, особам, які од�

ночасно належать до декількох категорій, надається од�

на виплата у більшому розмірі
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Узимку в центрі столиці паркування 
авто обмежать
Столична влада план є впоряд вати пар вальний простір цен-

тральної частини міста в зимовий період із метою більш ефе тивної
роботи ом нальних сл жб з очищення проїжджої частини в лиць від
сні . Зо рема передбачається запровадити принцип пар вання в
парні дні на одній частині в лиці, непарні — на іншій. Та а ініціатива
б ла озв чена на розширеній нараді в КМДА.
Обмеження на пар вання план ється ввести вже на першом рівні

за ласифі ацією іль ості опадів, тобто оли висота сні ся атиме до
20 см. Др ий рівень передбачає іль ість опадів від 24 до 36 см і ви-
значається вже я надзвичайна сит ація. За та их мов пропон ється
дозволити робот ева аторів, що переставлятим ть автомобілі, я і
припар валися не на том боці в лиці. Останній рівень — третій —
призначається, оли протя ом 12 один випадає більше 36 см опадів.
На цей період сі сл жби міста мобіліз ватим ть свої сили, зал чати-
м ться за необхідності бронетранспортери, обмеж ватиметься в’їзд
до міста вели ова ово о транспорт . Разом із тим, для цих водіїв б -
д ть облаштовані біля пар вальних майданчи ів п н ти обі рів , ме-
дичної допомо и та харч вання.
“Б д ть розроблені інформаційні бюлетені зі схемою, а та ож із пе-

релі ом в лиць і днів пар вання з ліво о чи право о бо в лиці. Цей
інформаційний листо можна возити з собою в машині для то о, щоб
мати на ад вання, де й оли пар ватися”,— зазначив заст пни оло-
ви КМДА Михайло Костю .
Крім то о, починаючи з о олошення др о о рівня надзвичайної си-

т ації, в період не оди, а та ож напередодні, оператори ом нально о
підприємства “Київтранспар сервіс ” працюватим ть цілодобовом
режимі, постійно с проводж ючи процес пар вання автомобілів

В’їзд до центру Києва не планують робити
платним
Київсь а місь а державна адміністрація не план є робити в’їзд до

центральної частини Києва платним. Про це повідомив олова Депар-
тамент транспортної інфрастр т ри КМДА Єв ен Водовозов, інфор-
м є ореспондент УНН. “Київ — специфічне місто, через йо о центр
проходить ба ато транспортних шляхів. Можливо, ми знайдемо аль-
тернатив та облашт ємо, я тих містах, де це запроваджено. Але на
дале перспе тив я цьо о не бач ”,— повідомив Єв ен Водовозов.
На адаємо: МВС запропон вало списо в лиць з платним в’їздом
центр. Територію середмістя в міліції пропон ють обмежити та им пе-
риметром: в лиці Чорновола — Глибочиць а — Верхній та Нижній Ва-
ли — Набережно-Хрещатиць а — Набережне шосе — б львар Др ж-
би Народів до площі Либідсь ої — в лиці Горь о о-Божен а — Коро-
лен івсь а — Жилянсь а до площі Перемо и

Цифра дня

24 000 000 
тонн вантажів було відправлено Південно�Західною залізницею у
січні–серпні 2013 року, що на 1,9 % більше, ніж за січень–серпень
минулого року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Столичній громаді повернуто комунальні 
приміщення на Вишгородській
Господарсь ий с д Києва задовольнив позов про рат ри Поділь-

сь о о район та зобов’язав підприємців поверн ти столичній ромаді
приміщення вартістю 900 тис. рн на в лиці Виш ородсь ій. Про рор-
сь ою перевір ою встановлено, що з 2009 ро приватне товариство
оренд вало ом нально о підприємства нежитлові приміщення на в л.
Виш ородсь ій за альною площею майже 180 м2 для розміщення п н -
т надання поб тових посл населенню. Одна , незважаючи на те, що
термін дії до овор за інчився ще 2012 році, товариство продовж ва-
ло орист ватися ом нальним майном, та ще й без по одження з КП
самовільно передало частин приміщень с боренд іншом підприєм-
ств . Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Подільсь ої про рат -
ри, врахов ючи виявлені пор шення, правоохоронці зверн лися до с д
з вимо ою зобов’язати недобросовісних орендарів звільнити неза онно
займані приміщення та поверн ти їх територіальній ромаді. С д підтри-
мав позицію про рат ри та задовольнив позов повном обсязі

В “Університеті третього віку” 
розпочалися заняття
У Територіальном центрі соціально о обсл ов вання Печерсь о о

район відб лося рочисте від риття 2013-2014 навчально о ро в
“Університеті третьо о ві ”. Захід відвідало ерівництво Печерсь ої
РДА, аби привітати відвід вачів “Університет ” та перевірити ст пінь
реалізації соціальних ініціатив Президента У раїни. Зазначимо, що
“Університет третьо о ві ” розширює свою діяльність відповідно до
побажань сл хачів. Та , цьо о ро , о рім 12 фа льтетів, від риються
нові: італійсь ої мови, франц зь ої мови, де оративно-при ладно о
мистецтва та ін. Та ож в станові працює омп’ютерний лас із дост -
пом до мережі Інтернет. У свою чер , відвід вачі “Університет ” ви-
словили подя за можливість опанов вати нові дисципліни, поліпш -
вати навич и роботи на омп’ютері та вивчати іноземні мови. Дея і
сл хачі, відповідно до своїх мінь, та ож ви ладали предмети — “Кіно-
л б”, “Краєзнавство”, “Хорео рафія”, “Літерат рний” тощо

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,

4 і 5 жовтня в столиці відб д ться традиційні ярмар и. Зо рема в п’ятни-
цю тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;
в Деснянсь ом — на в л. Маршала Ж ова (в межах просп. Лісово о та
в л. Вол ова); в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболон-
сь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в л. Л. Пер-
вомайсь о о та І. Мечни ова, б льварі Др жби Народів, 8, пров. Вино-
радном ; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь о-
м — на в л. Підлісній, 8, розі просп. Л. К рбаса та б льв. Р. Роллана; в
Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній (в межах в л. Лип івсь о о та Бо -
данівсь ої); в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій,
1, рі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а, в л.
Олеся Гончара, 65-А. У с бот ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом
районі на в л. Б рмістен а та в л. Са са ансь о о, 71; в Дарниць ом —
на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом — на в л. Саб рова (в межах просп.
Мая овсь о о та в л. Бальза а); в Дніпровсь ом — на б льв. Праці, 3-9;
в Оболонсь ом — на в л. Л. Гавро, 1-9, в л. Бережансь ій, 15; в Печер-
сь ом — на в л. Задніпровсь о о ( межах б льв. Лесі У раїн и та в л.
Щорса); в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом —
на в л. Семаш а; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о, в л. П люя; в
Шевчен івсь ом — на в л. Подвойсь о о, 2-12

Киянам дадуть тепло
Уряд поставив завдання місцевій владі — 
пришвидшити підключення до опалення житлових будинків
Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Неочі вано для ба атьох
настала похм ра осінь, я а
принесла з собою дощов
та вітрян по од й холод
домів и. Хоча попе-

редні ро и, я правило,
температ ра відч тно зни-
ж валася лише в жовтні, й
саме в цей місяць розпо-
чинався опалювальний се-
зон. Том через по одні
не аразди столиці поча-
ли подавати тепло до
об’є тів соціальної сфери
з 30 вересня. Та ож з 1
жовтня розпочато поетап-
не під лючення житлових
б дин ів. А перші об’є ти
соцсфери, я і подавали
заяв и, “Київенер о” роз-
почала під лючати до опа-
лення ще 20 вересня.

Київська міська влада продовжує

виконувати доручення уряду щодо

початку опалювального сезону в сто�

лиці. Так, учора на станції теплопос�

тачання “Біличі” ПАТ “Київенерго”

була проведена робоча нарада, на якій

перший заступник голови КМДА

Анатолій Голубченко звітував віце�

прем’єр�міністру Олександрові Віл�

кулу щодо контролю та подачі тепла в

Києві.

За словами Анатолія Голубченка,

станом на 3 жовтня в усіх столичних

дитсадках працює опалення. “На�

лежну увагу приділяємо соціальній

сфері — садочкам, школам, вищим

навчальним закладам та лікарням,

особливо пологовим будинкам. Сто�

лиця повинна бути прикладом для

всіх регіонів”,— зазначив пан Голуб�

ченко. Також він повідомив, що в

місті вже опалюється 2389 житлових

будинків (22 % від загальної кілько�

сті), зокрема в Голосіївському райо�

ні — 157, Дарницькому — 274, Дес�

нянському — 229, Дніпровському —

299, Оболонському — 101, Печер�

ському — 72, Подільському — 191,

Святошинському — 287, Солом’ян�

ському — 351, Шевченківському —

428 будинків. Натомість уряд поста�

вив завдання місцевій владі активізу�

вати цей процес. “У зв’язку з низь�

кою температурою міська влада ра�

зом з “Київенерго” має пришвидши�

ти процес підключення всіх об’єктів

до опалення”,— підкреслив Олек�

сандр Вілкул. За завданням віце�

прем’єр�міністра в Мінрегіоні ство�

рено оперативно�диспетчерський

штаб, який працює цілодобово та ко�

ординує роботу регіонів щодо почат�

ку опалювального сезону. Процес

підключення об’єктів до тепла три�

ває під персональну відповідальність

керівників місцевих органів влади.

За інформацією штабу, на сього�

дні опалювальний сезон почався в

усіх областях України. Тепло вже

постачається до 22 552 заклади соці�

альної сфери, зокрема — до 9652

шкіл (50,5 %), 8430 дитсадків (60 %),

4470 лікарень (70,6 %). Також опа�

лення вже подається в 44160 житло�

ві будинки (25,3 %).

Під час наради Олександр Вілкул

перевірив роботу станції теплопоста�

чання “Біличі”, що подає тепло до

споживачів Святошинського району

столиці й обігріває 225 житлових бу�

динків, 14 шкіл, 12 дошкільних за�

кладів, 15 лікарень, 102 відомства. За

інформацією “Київенерго”, під час

підготовки до опалювального сезону

на станції “Біличі” були проведені

ремонтні роботи основного та допо�

міжного обладнання. З 30 жовтня

станція розпочала опалювальний се�

зон і наразі тепло є вже у 92 % об’єк�

тах соцсфери та 15 % житлових бу�

динків, які станція обслуговує

Більше мільйона киян обрали
сімейного лікаря
Своїм правом змінити дільничного скористалося 
понад 4 тисячі мешканців міста
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У Києві триває реформ -
вання медичної ал зі.
Зо рема а тивно запрова-
дж ється інстит т лі арів
первинної лан и — сімей-
них лі арів. За офіційними
даними Департамент охо-
рони здоров’я, їх обрали
вже понад мільйон двісті
тисяч иян, а понад чоти-
ри тисячі меш анців міста
с ористалися правом змі-
нити меди ів.

Згідно з наказом Міністерства

охорони здоров’я, українці раз на

рік, з 1 по 30 вересня, можуть зміни�

ти свого дільничного або сімейного

лікаря. Торік у Києві медична ре�

форма тільки набирала обертів, і го�

ловний акцент робився на тому, аби

кияни обрали сімейного лікаря.

Цього ж року з’явилися перші ре�

зультати співпраці медиків та паці�

єнтів.

“Раніше кияни, незалежно від їх�

нього бажання, були закріплені за

дільничним лікарем. Нинішня кам�

панія в місті реалізується вже вдруге,

в минулому році акція відбулася в 2�х

пілотних районах — Дарницькому та

Дніпровському. За її попередніми ре�

зультатами, понад 1 230 000 мешкан�

ців столиці обрали свого лікаря, а по�

над 4120 осіб його змінили”,— розпо�

вів директор Департаменту охорони

здоров’я КМДА Віталій Мохорєв.

На думку пана Мохорєва, 4000

осіб — це невелика кількість для ме�

гаполіса, яка свідчить про те, що

більшість киян задоволені медич�

ним обслуговуванням. До речі, за�

коном передбачено, крім часових

рамок, ще й низку випадків, коли

можна змінити сімейного лікаря.

Зокрема якщо людина переїжджає в

інший район або коли медпрацівник

звільняється з установи. Крім того,

навіть якщо українці не мають свого

сімейного лікаря, вони можуть звер�

нутися до терапевта чи іншого фа�

хівця в поліклініці.

За словами Віталія Мохорєва,

найбільш активно обирали сімейних

лікарів люди літнього віку — їхня

частка в загальній кількості учасни�

ків кампанії сягає 65�70 %. Зазвичай

вибір відбувався у межах того медич�

ного закладу, за яким пацієнти були

закріплені територіально. Щоб до�

помогти людям, у кожній полікліні�

ці розмістили стенди із вичерпною

інформацією про всіх працівників

медустанови. Хоча, як вважають фа�

хівці, при обранні сімейного лікаря

для людей велике значення мають

відгуки родичів та знайомих, які лі�

кувалися у того чи іншого фахівця.

Що ж до медичних працівників, то

завдяки реформі з’явились мотива�

ція й стимул, за якими вони можуть

отримати більшу заробітну плату, як�

що їхні пацієнти здорові та отриму�

ють належну фахову допомогу.

“Досвід пілотних проектів пока�

зує, що лікарі, які перейшли на нову

систему, отримують заробітну плату

вдвічі більшу, ніж інші їхні колеги.

Зараз середня зарплата лікаря в сто�

лиці в залежності від категорії скла�

дає 3 тисячі гривень, тоді як сімейні

лікарі в пілотних районах отриму�

ють 5�6 тисяч гривень”,— зазначив

пан Мохорєв.

Система передбачає, що за ліка�

рями залишається гарантований

оклад, встановлений державою. Але

все решта — надбавки за якість і об�

сяг надання допомоги — це мотива�

ційна складова. До речі, як повідо�

мив посадовець, на затвердження

Київради буде подано проект систе�

ми стимулів для медиків, які дозво�

лять збільшити виплати для низки

спеціалістів, зокрема фтізіатрів, лі�

карів�лаборантів та рентгенологів.

Також у профільному департаменті

підрахували — щоб надавати ефек�

тивну допомогу, на одного лікаря

має припадати не більше 3 тисяч па�

цієнтів.

“Є певна межа кількості пацієн�

тів для одного лікаря — не більше 3

тисяч, після якої настає погіршен�

ня якості обслуговування,— пояс�

нює Віталій Мохорєв.— Місту на

сьогодні не вистачає понад 500 сі�

мейних лікарів та педіатрів. Завдя�

ки Міській цільовій програмі під�

готовки медичних кадрів нам

вдасться подолати дефіцит тера�

певтів, педіатрів, сімейних лікарів

та виростити справжніх фахівців:

відповідальних, професійних та не�

байдужих”.

До речі, перші випускники Націо�

нального медичного університету ім.

О. О. Богомольця, які навчалися за

вищезгаданою цільовою програмою,

тепер проходять інтернатуру в ме�

дзакладах столиці. Віталій Мохорєв

наголосив, що важливими складови�

ми медичної реформи і завдань Пре�

зидента України Віктора Януковича

щодо модернізації медичної галузі є

створення кращих умов у медустано�

вах як для пацієнтів, так і для медпра�

цівників, а також наближення вітчиз�

няної медицини до сучасних євро�

пейських стандартів

За офіційними даними Департамент охорони здоров‘я, сімейних лі арів столиці вже обрали понад мільйон двісті тисяч
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У столиці вже опалюється
2389 житлових будинків

(22 % від загальної
кількості) 



Ділові новини

Зміни для інвестконкурсів
Київрада 2 жовтня про олос -

вала за внесення доповнень до
Положення про порядо прове-
дення інвестиційних он рсів
для б дівництва, ре онстр ції,
реставрації тощо об’є тів житло-
во о та нежитлово о призначен-
ня, незавершено о б дівництва,
інженерно-транспортної інфра-
стр т ри міста Києва. Відповід-
ний прое т рішення б в під отов-
лений Київсь ою місь ою дер-
жавної адміністрацією. На ада-
ємо, що запропоновані зміни до-
зволять розбло вати “заморо-
жені” інвестпрое ти в Києві та за-
ощадити бюджетні роші. Та ,
доповненом поряд врахована
можливість зміни замовни а ін-
вест он рс або інвестора. Та-
ож замовни отримав право змі-
нювати або розривати до овір з
інвестором, я ий не ви онав свої
зобов’язання. Дея і зміни сто-
с ються е ономії бюджетних
оштів. Напри лад, зміненим по-
ряд ом передбачено, що замов-
ни інвест он рс — ом нальна
ор анізація або ор ан влади —
може зажадати від переможця
відш од вати витрати на під о-
товчі роботи. Я повідомлялося
раніше, олова КМДА Оле сандр
Попов дор чив профільним де-
партаментам мобіліз вати всі

вн трішні резерви міста. Рішення
про змін поряд проведення ін-
вест он рсів під отовлено саме
з та ою метою. Ефе т від запро-
понованих нововведень місь а
влада розрахов є отримати ще в
поточном році

Стимули киянам до праці

У столиці затвердили Про рам
зайнятості населення Києва на
період до 2017 ро . Відповідне
рішення 2 жовтня підтримало 76
деп татів Київради. Про рама
спрямована на забезпечення по-
зитивних перетворень сфері
зайнятості населення, підвищен-
ня йо о е ономічної а тивності та
посилення соціально о захист
від безробіття. Очі ється, що ре-
алізація відповідної про рами
сприятиме підвищенню рівня
зайнятості иян до 66,5 %, зни-
женню е ономічно о безробіття
до 3,9 %, створенню за рах но
сіх джерел фінанс вання 332,5
тис. нових робочих місць.
Та ож здійснення заходів, пе-

редбачених про рамою, надасть
соціальні посл и для 126 тис. без-
робітних ромадян, том числі з
працевлашт вання — 31,5 тис.
осіб, професійно о навчання — 30
тис. осіб, часті в оплач ваних ро-
мадсь их роботах — 19,7 тис. осіб.

Крім то о, підвищиться я ість
та вартість робочої сили шляхом
посилення ролі роботодавців
здійсненні професійно о навчан-
ня персонал на виробництві,
впровадженні заходів мотивації
до праці та за ріпленні адрів —
перш чер молоді.
Серед оловних завдань про-
рами: оцін а стан столично о
рин праці та параметрів щодо
тр дово о потенціал , обся ів
зайнятості та рівня безробіття на-
селення; визначення основних
напрямів проведення ре іональ-
ної політи и зайнятості та шляхів
їхньої реалізації; оординація з -
силь стр т рних підрозділів
КМДА, пов’язаних з ви онанням
заходів ре лювання рин праці
й поліпшення сит ації сфері
зайнятості населення; здійснення
моніторин та інформаційно о
забезпечення щодо реалізації
завдань і заходів про рами

Половина продуктів — брак

Держспоживінспе ція посилює
заходи онтролю за я істю харчо-
вих прод тів — з перевірених
майже 2000 тонн продовольчих
товарів 40 % забра овано та зня-
то з реалізації. Про це повідомив
олова Державної інспе ції У ра-
їни з питань захист прав спожи-

вачів Сер ій Орєхов. Та , за 9 мі-
сяців поточно о ро територі-
альними ор анами Держспожи-
вінспе ції У раїни проінспе това-
но приблизно 9 тис. с б’є тів
осподарювання сфери тор івлі
продовольчими товарами та рес-
торанно о осподарства. Всьо о
перевірено майже 2000 тонн про-
довольчих товарів, том числі
хлібоб лочних, ма аронних і он-
дитерсь их виробів, ц р , м’я-
со-, рибо- та моло отоварів,
масложирової та плодоовочевої
прод ції, чаю та ави, прод тів
дитячо о харч вання, а та ож
яєць рячих. Забра овано та
знято з реалізації 40 % від пере-
віреної іль ості.
Сер ій Орєхов на олосив на то-

м , що порівнянні з мин лими
ро ами сит ація на рин є ста-
більною, а виробни стає відпові-
дальнішим, іль ість звернень спо-
живачів збільш ється. “Це свідчить
про те, що споживачі орист ють-
ся своїми за онними правами, а-
рантованими Констит цією У ра-
їни та за онами, і відстоюють свої
інтереси. Та а значна іль ість
звернень стим лює робот наших
територіальних ор анів, за та их
мов збільш ється відсото поза-
планових перевіро , я і, на відмін
від планових, дають більш дієвий
рез льтат”,— с азав він

Нова дорога навколо Києва
Держінвестпрое т та IFC роз-

почали співпрацю з б дівництва
першої доро и в У раїні на мо-
вах онцесії. 3 жовтня 2013 ро
Національний прое т “Місь а
ільцева автомобільна доро а
нав оло м. Києва” (МКД) лав
до овір про співпрацю з Міжна-
родною фінансовою орпорацією
(International Finance Corporation,
IFC). У од б ло підписано за
часті олови Держінвестпрое т
Владислава Кась іва, олови ре-
іонально о представництва IFC в
У раїні та Білор сі Р фата Алі-
марданова та олови Державно о
а ентства автомобільних дорі
У раїни Єв ена Пр сен а.
На адаємо, 4 вересня 2013 ро

Кабмін затвердив попереднє ТЕО
прое т “Місь а ільцева автомо-
більна доро а нав оло м. Києва”,
де б ло визначено, що прое т ре-
алізов ватиметься на мовах он-
цесії та співпраці з Міжнародною
фінансовою орпорацією

Єдиний квиток — 
подорожуючим

З 1- о жовтня 2013 ро У рза-
лізниця надала пасажирам можли-
вість оформлювати поїзд з од-
нією пересад ою на одном блан-
. Обираючи та ий варіант

оформлення вит а, пасажири
змож ть заощадити свої ошти.
Та им чином, пасажири залізнич-
но о транспорт при півлі одно-
о вит а на поїзд з пересад ою
сплач ватим ть вартість проїзд
та один омісійний збір — 12,5
рн. Пропозиція а т альна на поїз-
ди вн трішньо о спол чення заліз-
ниць У раїни. Напри лад, я що па-
сажир план є поїзд з Донець а
до Львова з пересад ою Києві,
він може оформити два вит и на
одном блан .
Під час оформлення проїзно о

до мента на одном блан з пе-
ресад ою асир зобов’язаний
з одити з пасажиром інтервал
між часом приб ття поїзда та ча-
сом йо о відправлення зі станції,
де здійснюватиметься пересад а.
Крім цьо о, пересад а на інший
поїзд має б ти здійснена не пізні-
ше 10-ти діб після приб ття паса-
жира на пересадочн станцію.
Поверн ти вит и, оформлені на
одном блан , пасажири мож ть
на за альних мовах. Та , разі
припинення подорожі пасажир
повинен не пізніше однієї одини
після відправлення поїзда зверн -
тися до залізничної аси, щоб от-
римати ошти за непрослід ван
відстань. Плата за посл з по-
вернення вит ів стя ватиметься
за ожн нездійснен поїзд
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Столичний енергетичний перфоманс
Київ активізує впровадження енергозберігаючих проектів

Сьогодні в Європейському Союзі

діє пакет Energy performance

Directive II, який встановлює нор�

ми споживання енергії для нового

будівництва на рівні 15 кВт/год на

метр квадратний. Експерти зазна�

чають, що в Україні ці норми ста�

новлять 75 кВт/год на метр квад�

ратний, причому фактичне спожи�

вання перевищує цей показник, а в

старому житловому фонді чи в бю�

джетних будівлях це навіть 150�250

кВт/год. Тож у Європі заходи,

спрямовані на енергозбереження,

дають відчутний результат. Покра�

щити ситуацію з вітчизняною енер�

гоефективністю могли б зміни у за�

конодавстві, які пропонуються,

зокрема, вищезгаданими законо�

проектами і містять норми, що до�

помогли б залучити бізнес до вирі�

шення цих питань. Фахівці зазна�

чають, що європейський досвід вже

перейняла сусідня Росія, яка за�

провадила поняття енергетичного

перфоманс�контракту, відтак енер�

госервісні компанії там почали

працювати з бюджетними устано�

вами.

Цифри, що вражають

Сьогодні це питання залишається

надзвичайно актуальним — адже од�

нією з найгостріших проблем галузі

залишається нераціональне та не�

ефективне використання паливно�

енергетичних ресурсів. За даними

Мінрегіонбуду, втрати теплової

енергії під час її транспортування

споживачеві становлять 25 %. Фак�

тичні ж втрати теплової енергії на

всіх етапах її виробництва й транс�

портування сягають 45 %, або марно

витрачаються понад 3,7 млрд м3

природного газу. Шокуючими є й ін�

ші дані. Так, витоки та невраховані

витрати води в системах водопоста�

чання складають 28,9 % від поданої

води у мережу. Втрати води в мере�

жах становлять понад 40 %, а в окре�

мих випадках досягають 70 %. Пито�

мі ж витрати електроенергії на 1 м3

води в 2,5 разу більші, ніж у євро�

пейських країнах (0,75 та 0,3

кВт/год відповідно). Зважаючи на

той факт, що ціна ресурсів невпинно

зростає, енергозберігаючі заходи

сьогодні не просто затребувані, а

критично необхідні.

Економія коштів для киян

Проекти з енергозбереження, які

сьогодні вже реалізуються, дозво�

лять в майбутньому значно еконо�

мити кошти як бюджету, так і спо�

живачам. Так, КП “Група впрова�

дження проекту з енергозбереження

в адміністративних і громадських

будівлях м. Києва” прогнозує, що

тільки термосанація всіх будівель

дозволить бюджету міста економити

500 млн грн щорічно. Зважаючи, що

минулого року енергоносії обійшли�

ся столичній казні майже в мільярд

гривень, економія буде відчутною.

Для початку планується зменшити

енергоспоживання в бюджетних бу�

дівлях, після чого перейдуть на жит�

лові. Залучатимуть до цього і бізнес.

Так, 2 жовня Київрада ухвалила од�

разу три рішення, спрямованих на

проведення енергозберігаючих захо�

дів у бюджетній сфері. Зокрема де�

путати затвердили Порядок реаліза�

ції енергозберігаючих проектів у

рамках енергосервісних договорів.

Також планується залучити кредити

у Північної екологічної фінансової

корпорації (НЕФКО) на енергозбе�

рігаючі проекти. Перший з них — на

5 млн євро під 7 % річних до 8 років,

другий — на 4 млн грн під 3 % річних

до 5 років. Очікується, що за раху�

нок економії, яка виникне після за�

провадження енергозберігаючих

технологій інвестором, бюджетний

заклад компенсуватиме йому витра�

ти на ці роботи. Приблизно за такою

ж схемою відбуватиметься погашен�

ня кредитів. Тобто, по суті це дешеві

кредити, які надаються під енерго�

збереження, що погашатимуться за

рахунок зекономлених коштів. Ре�

алізація проектів сприятиме скоро�

ченню витрат на споживання тепло�

енергоносіїв та комунальних послуг

бюджетними закладами. “Фінансу�

вання енергозберігаючих проектів

за таким механізмом дозволить ком�

плексно вирішити питання енерго�

збереження бюджетної сфери та

охопити більшу кількість цих закла�

дів. Розроблено Положення про по�

рядок реалізації відповідної проце�

дури. Воно охоплює такі стадії реалі�

зації, як�от: затвердження базових

рівнів споживання комунальних по�

слуг та теплоенергоносіїв закладами

бюджетної сфери; визначення пере�

ліку установ, що потребують негай�

ного впровадження енергозберіга�

ючих заходів шляхом співставлення

рівня фактичного споживання енер�

гоносіїв із затвердженими базовими

рівнями; порядок укладання та ви�

конання енергосервісних договорів;

планування та витрачання коштів

від економії енергоресурсів”,— роз�

повів заступник директора Департа�

менту житлово�комунальної інфра�

структури КМДА В’ячеслав Лісо�

вик. Такий механізм найбільш ши�

роко застосовуваний у світі. За його

моделлю модернізовано бюджетну

та житлову сферу в містах Європи та

Америки. Це найбільш надійний та

економний засіб фінансування

енергозберігаючих договорів.

Як пояснив пан Лісовик “Хреща�

тику”, ці проекти є якраз аналогом

моделі енергетичних перфоманс�

контрактів, що впроваджувати�

муться вперше в Україні. Серед го�

ловних енергозберігаючих напрям�

ків — термосанація будівель, заміна

освітлення, реконструкція систем

опалення. В першу чергу модерні�

зація торкнеться дитсадків і шкіл.

“Ми цим самим значно покращимо

комфорт перебування дітей. А з ін�

шого боку — зможемо спрямувати

зекономлені ресурси на розрахунки

з інвесторами, з нашими кредито�

рами. Там буде фінансова лінійка,

тобто, коли ми починаємо з такого�

то моменту економити кошти — цю

різницю й будемо закладати в бю�

джеті Києва. Ми можемо порахува�

ти, скільки для кожного конкрет�

ного об’єкта потрібно електроенер�

гії, води, теплової енергії, газу.

Впроваджуємо проект, досягаємо

більш низького рівня і рахуємо від

того базового рівня до досягнутого,

це й буде різниця”,— зазначив він.

Поки проект стосується бюджетних

організацій, але надалі планується

розширити сфери його впрова�

дження. “Ми хотіли б реалізувати ці

проекти у бюджетній сфері протя�

гом наступного року, максимум у

2015 році, й будемо рухатися далі.

Але питання інновацій — завжди

складне, завжди важко міняти пси�

хологію людей, йде процес “лом�

ки”, — визнає В’ячеслав Лісовик.

Тиждень 
енергоефективності

Тим часом як у Києві, так і по

всій країні громадськості та бізнес�

спільноті демонструють переваги

енергозбереження та використання

енергоефективних технологій, їхню

економічну доцільність та значення

для навколишнього середовища. З 

1 по 11 жовтня 2013 року триває

“Тиждень енергоефективності�

2013”. Зокрема 3 жовтня в Києві

розпочався Всеукраїнський кон�

курс “Діти за чисту енергію” та

конкурс на кращу агітку в сфері

енергозбереження “Плакатом по

витратах”. Планується також про�

вести семінар для столичних вчите�

лів щодо впровадження навчальних

програм з енергоефективності,

прес�тур на енергоефективні об’єк�

ти тощо. Інші області, які приєдна�

лися до Тижня енергоефективності,

проводять власні заходи, спрямова�

ні на популяризацію питань енер�

гоефективності та поширення до�

свіду реалізації енергозберігаючих

проектів.

Крім того, в рамках Тижня енер�

гоефективності на вулицях багатьох

міст України, а також на радіо та те�

лебаченні з’являється соціальна

реклама із закликами ефективно ви�

користовувати енергію, щоб не ли�

ше заощаджувати власні кошти, а й

жити в екологічно чистому середо�

вищі. З програмою можна ознайо�

митися на сайті Державного агент�

ства з енергоефективності та енерго�

збереження України: http://saee.gov.

ua/tizhden�energoefektivnosti

Марта КОХАН
“Хрещатик”

У розвинених раїнах світ заходи, спрямовані на під-
вищення енер оефе тивності, реаліз ються я за рах -
но бюджетних оштів, та і приватних омпаній. В
У раїні тіль и починають д мати над тим, я зал чати
бізнес до вирішення на альних проблем житлово- ом -
нально о осподарства, і от ють для цьо о за онодав-
ч баз . Та , парламенті переб вають на роз ляді два
за онопрое ти, я і мають посприяюти впровадженню
енер оефе тивних заходів бюджетних становах ра-
їни. Натомість інвесторам, я і б д ть реалізов вати
енер озбері аючі техноло ії, бюджет омпенс ватиме
витрати на ці роботи. Тобто, енер осервісні омпанії
в ладатим ть ошти енер оефе тивність, фа тично
зниж ючи рівень споживання, але при цьом бюджетні
ор анізації сплач ватим ть т сам с м , я і раніше,
допо и прое т не стане о пним. Наразі ж впровадж -
вати прое ти за подібною моделлю вже от ється
столиця.

КП "Група впровадження
проекту 

з енергозбереження 
в адміністративних 

і громадських будівлях 
м. Києва" прогнозує, 

що тільки термосанація
всіх будівель дозволить

бюджету міста економити
500 млн грн щорічно.

Зважаючи, що минулого
року енергоносії

обійшлися столичному
бюджету майже 

в мільярд гривень,
економія буде 

відчутною

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Прое ти за онів № 3013 про внесення змін до дея их за онодавчих а тів У раїни (щодо впрова-
дження енер оефе тивних заходів бюджетних становах) та № 3014 про внесення відповідних змін
до Бюджетно о оде с У раїни зареєстровані Верховній Раді 23 липня 2013 ро . Метою до мен-
тів є забезпечення енер оефе тивності та енер озбереження, насамперед, заощадливо о витрачан-
ня енер етичних рес рсів та е ономії бюджетних оштів за ладами бюджетної сфери, що дасть змо-

с ттєво зменшити споживання аз і теплової енер ії шляхом енер озбереження. Для підвищення
ефе тивності споживання ом нальних посл та енер оносіїв та впровадження енер озбері аючих
(енер оефе тивних) й інших заходів за онопрое тами передбачається впровадження енер осервісних
посл через механізм ЕСКО я інстр мент здійснення цілеспрямованої політи и держави сфері
енер озбереження.
До менти мають створити за онодавч основ для ф н ціон вання механізм енер осервісних до-
оворів в бюджетній ал зі, розширення сфери надання місцевих арантій фінанс вання в межах
енер осервісно о до овор , а та ож надання прав оловним розпорядни ам бюджетних оштів ла-
дати енер осервісні до овори. Впровадження подібних прое тів має за мет с ттєве зменшення спо-
живання аз й теплової енер ії бюджетними становами та забезпечить е ономію державно о і міс-
цевих бюджетів в обсязі понад 11 млрд рн та заощадження споживання природно о аз в бюджет-
ній сфері — до 0,9 млрд м3 на рі .

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Сьо одні в столиці розробле-
но низ страте ічних планів,
серед я их “Ре іональна про-
рама підвищення енер оефе -
тивності на 2011-2015 ро и для
міста Києва”, та затверджено
“Місь ий енер етичний план Ки-
єва до 2016 ро ”, я і стали ос-
новою для енер етично о пла-
н вання столиці. На сьо одні
розпочато робот й над розроб-
ою “План стало о енер етич-
но о розвит міста Києва до
2020 ро ”.

ДО РЕЧІ
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МЕДИЦИНА
Хрещатик 4 жовтня 2013 року

— Дмитре Сергійовичу, багато людей сприймають
слово “рак” як вирок. Ваше ставлення до цієї пробле�
ми?

— Безперечно, це захворювання важке й потре�

бує терпіння та витримки самого пацієнта. Але ни�

ні злоякісна пухлина — це не смертельний вирок, і

людям, які вперше чують такий діагноз, важливо

відразу це пояснити. Дуже часто результат лікуван�

ня залежить саме від того, як лікар повідомив хво�

рого й налаштував його на боротьбу з недугою. Тож

таким пацієнтам необхідно приділити максимум

уваги.

Діагноз “рак” — це не причина опускати руки. Адже

успіх у лікуванні — не пасивне очікування одужання,

а активна, спільна з лікарем боротьба за своє здоров’я.

— Головне, що спонукає більшість жінок тягнути з
візитом до онколога�мамолога — страх перед невилі�
ковним діагнозом, бажання зберегти жіночність будь�
якою ціною та відсутність віри в реально ефективні
методи лікування цієї хвороби. Що б ви порадили та�
ким жінкам?

— Й таки справді, більшість жінок думає, що рак

грудей смертельна, невиліковна хвороба, і тому при

виявленні у себе будь�яких тривожних симптомів

вони відтягують візит до лікаря. Насправді ж регу�

лярні візити до медиків та своєчасне обстеження

дозволяють виявити захворювання на ранніх стаді�

ях. Наприклад, за даними Національного інституту

раку (Бетезда, США), при своєчасному виявленні

раку молочної залози вдається вилікувати 98,1 % жі�

нок. У нас же люди не так відповідально ставляться

до свого здоров’я, й тому щороку близько 20 % но�

вовиявлених випадків захворювання діагностують�

ся у запущеній стадії.

— Пане Осинський, чи справедливе твердження
про те, що чим раніше діагностовано хворобу, тим лег�
ше її побороти?

— Це справді так, адже на ранніх стадіях лікуван�

ня значно легше та ефективніше, аніж на занедба�

них стадіях. Не менш важливо, що тоді лікування є

й значно дешевшим.

— На рак грудей хворіють лише жінки?
— Рак молочної залози — це не суто жіноча хво�

роба. Поодинокі випадки захворювання трапляють�

ся й у чоловіків. Так, наприклад, у минулому році в

Україні серед чоловіків було виявлено це захворю�

вання у 131 випадку, у Києві ж всього 11 випадків.

— Люди якого віку складають найбільшу групу ри�
зику?

— Рак молочної залози спостерігається у жінок

будь�якого віку. Однак в 90 % випадків це захво�

рювання діагностується після 40 років. Пік захво�

рюваності припадає на період від 40 до 60 років,

що пов’язано з гормональними змінами в орга�

нізмі жінки, розвитком клімаксу, настанням ме�

нопаузи.

Підвищується ризик розвитку РМЗ у жінок,

близькі родичі яких хворіли на цю хворобу. Схиль�

ність до раку грудей може успадковуватись, тому та�

ким жінкам необхідно частіше обстежуватись та

уникати чинників ризику розвитку пухлини.

— Які це чинники?
— Цих чинників чимало. Я уже назвав вікові,

статеві та генетичні. Також є ще репродуктивні

(пізня менопауза та перші пологи, аборти, безплід�

дя і лікування безпліддя з використанням кон�

трольної гіперстимуляції яєчників), дисгормональ�

ні та пов’язані з основним обміном, зовнішнє сере�

довище та фактори, пов’язані зі способом життя

(надлишок або недостача харчових речовин, вплив

іонізуючої радіації, хімічних канцерогенів). Важли�

вим є давно помічений факт, що відмова жінки го�

дувати новонароджену дитину своїм грудним моло�

ком є одним із факторів ризику розвитку РМЗ. За�

хворювання можуть спровокувати й травми молоч�

ної залози, психологічні травми, стреси, надмірні

переживання, що призводять до психоемоційного

виснаження.

Також ризик виникнення пухлини молочної за�

лози у жінок, що палять, значно вищий і підвищує�

ться зі стажем курця, ніж у тих, хто не курить. Так,

за даними американських дослідників, жінки, що

палять 15�35 років, ризикують захворіти на 34 %

більше, ніж ті, хто не палять. У тих же жінок, які па�

лять понад 35 років, ризик сягає 59 %.

Проте наявність одного чи навіть кількох цих

чинників не свідчить, що жінка захворіє на рак.

— Що є основними симптомами, коли людині варто
бити на сполох?

— У першу чергу — це поява пухлинного вузла

або ущільнення з нечіткими межами в молочній за�

лозі. Може спостерігатися відхилення соска вбік

або його втягування, набряк і болючість залози. Та�

кож може бути горбисте стовщення шкіряного по�

криву груді.

Одним із симптомів є збільшення уражених мета�

стазами пахвових лімфатичних вузлів.

Окремо жінкам потрібно пам’ятати симптоми за�

недбаного РМЗ: зміна форми молочної залози, по�

ява виділення із соска, зміна кольору шкіри молоч�

ної залози тощо.

— Чи мають столичні медики усе необхідне для лі�
кування цієї недуги?

— Наші лікарі володіють усіма методами лікуван�

ня раку, зокрема й закордонними. Також ми маємо

усе потрібне спеціалізоване обладнання. Єдине, що

іще раз підкреслю: якомога раніше діагностоване

захворювання лікувати значно простіше і з надією

на успіх.

— Як уберегтися від цієї страшної хвороби або,
принаймні, знизити ризик захворіти?

— Успішність боротьби з цією недугою залежить,

в першу чергу, від регулярної системної профілак�

тики. Йдеться про те, що жінки, які перебувають у

групі ризику, періодично повинні проходити огляди

у лікарів. Вони можуть й самостійно перевіритись

вдома й у разі виявлення тривожних симптомів

звернутись до районної поліклініки до лікаря�онко�

лога для подальшого обстеження.

Для профілактики раку грудей важливо вести

здоровий та активний спосіб життя. Доведено, що

жінки, які займаються спортом, зуміли реалізувати

себе та відчувають душевний та емоційний ком�

форт, хворіють рідше.

Не менш важливо приділяти увагу здоровому хар�

чуванню й відмовитися від шкідливих звичок, таких

як паління, алкоголь, наркотики.

— Які заходи зі зниження рівня захворюваності на
рак грудей проводяться у столиці?

— Починаючи з 2011 року, у Києві регулярно

проводяться заходи з профілактики онкологічних

захворювань, зокрема спеціальні профогляди й

профілактичні акції. Тобто у вихідні на базі київ�

ських лікувально�профілактичних закладів та у

багатолюдних місцях організовуються прийоми

лікарів�мамологів та лікарів�онкологів, де б люди

змогли обстежитися та проконсультуватися. Так,

наприклад, у 2011 році 79 % онкологічних захво�

рювань було виявлено саме на профілактичних ог�

лядах. У минулому році цей показник зріс до 82 %.

А це свідчить, що люди починають звертатися до

лікарів уже на ранніх стадіях, що дозволяє ефек�

тивніше здійснювати подальше лікування.

Не менша увага приділяється й інформаційно�

роз’яснювальній роботі з населенням

Розмову вела 
Оксана ЛИСИНЮК, 

“Хрещатик”

У столиці відзначили 
Всесвітній день серця
У рам ах відзначення Всесвіт-

ньо о дня серця під аслом “Пря-
м й доро ою до здорово о серця”
в с бот на Хрещати всі охочі
мали можливість виявити фа тори
ризи серцево-с динних захво-
рювань, а саме: виміряти артері-
альний тис , рівень ц р в рові, а
та ож зробити еле тро ардіо ра-
м . Крім діа ности и основних
фа торів ризи розвит серце-
во-с динних захворювань, ияни
та ості столиці мали змо дол -
читися до майстер- ласів із лі -
вальної фіз льт ри для осіб похи-
ло о ві , з фітнес для всієї роди-
ни та різноманітних он рсів, о-
рисних для ожно о. “Я відомо,
саме серцево-с динні захворю-
вання посідають стр т рі смерт-
ності перше місце — 66 %. Том
важливо сьо одні здійснювати їх-
ню профіла ти , а це, перед сім,
дотрим ватися здорово о способ
життя. А я що є підозра на наяв-
ність фа торів ризи , — обов’яз-
ово про онс льт йтесь із лі а-

рем”,— зазначив оловний ардіо-
ло Києва Леонід К шнір. Під час
а ції волонтери розповсюдж вали
інформаційно-просвітниць і мате-
ріали щодо профіла ти и хвороб
серця. “Прості орисні звич и, я і
стан ть частиною звично о спосо-
б життя, здатні йо о подовжити та
поліпшити. Ре омендовано щодня
ходити піш и близь о шести іло-
метрів. Відмовитися від ріння.
Контролювати свій тис — він не
повинен перевищ вати 140/90 мі-
ліметрів рт тно о стовпчи а, а та-
ож по азни и маси тіла”,— за ва-
жив оловний лі ар Київсь о о
місь о о центр здоров’я Департа-
мент охорони здоров’я Отто
Стой а. Все раїнсь ий тиждень
серця відзначали в сіх ре іонах
У раїни, і йо о рам ах відб лася
низ а просвітниць о-профіла тич-
них заходів. За алом 560-ти полі-
ліні ах раїни працювали “Май-
стерні здоров’я”, де пацієнти мали
змо зробити е спрес-обстежен-
ня та отримати відповідні ре о-
мендації фахівця. Впродовж семи
днів майже 22 тисячі раїнців

зверн лися до меди ів та пройшли
діа ности

У місті презентували роботу
централізованого 
диспетчерського центру 
невідкладної меддопомоги
Сл жб невід ладної медичної

допомо и Дніпровсь о о район
нещодавно реор аніз вали Центр
невід ладної медичної допомо и з
централізованою диспетчерсь ою
сл жбою. В та ом форматі меди-
и працюють з інця серпня, тож
наразі презент вали перші рез ль-
тати оптимізованої роботи. “Центр
невід ладної медичної допомо и з
централізованою диспетчерсь ою
сл жбою є при ладом оптимізації
роботи невід ладної медичної до-
помо и. Зо рема раціонально о
ви ористання наявно о адрово о
потенціал , матеріально-технічних
та фінансових рес рсів в мовах
реформ вання системи охорони
здоров’я. Зміни, я і невдовзі відб -
д ться в сіх районах столиці, да-
д ть змо нала одити онтроль за

надходженням та прийомом ви ли-
ів і роботою бри ад невід ладної
медичної допомо и, оордин вати
їхню робот з оперативними сл ж-
бами е стреної допомо и разі ви-
ни нення надзвичайних сит ацій,
створить раціональн штатн
стр т р виїзних бри ад і вивіль-
нить посади диспетчерів, я і мо-
ж ть б ти задіяні на інших напря-
мах надання первинної допомо и
иянам”,— зазначив заст пни о-
лови КМДА Ві тор Корж. У Депар-
таменті охорони здоров’я інформ -
ють, що в рам ах реформ вання
медичної ал зі в ом нальном
не омерційном підприємстві —
центрі первинної меди о-санітар-
ної допомо и “Р санів а” Дніпров-
сь о о район за адресою в л. Л -
начарсь о о, 5 розпочав робот
ендос опічний центр з новітнім об-
ладнанням. Наразі за направлен-
ням сімейно о лі аря меш анці
район мають можливість здійсню-
вати необхідні дослідження в ме-
жах район проживання. Крім то о,
поблиз Конс льтативно-діа но-
стично о центр Дніпровсь о о

район працює “Кліні а, др жня до
молоді”. Установа орист ється
попитом серед місцевої молоді,
адже надає медичн , психоло ічн
та соціальн допомо на мовах
анонімності

Олександрівську клінічну 
лікарню реконструюють 
після відновлення 
фінансування робіт
Б дівельні роботи і ре онстр -

ція приймально о відділення та
спеціалізованих відділень Оле -
сандрівсь ої лінічної лі арні Ки-
єва б д ть завершені після прий-
няття рішення про перерах вання
відповідних оштів. “Через від-
с тність фінанс вання ми не мо-
жемо сьо одні завершити роботи
з ре онстр ції та б дівництва
відділень в Оле сандрівсь ій лі-
арні. Це пов’язано з попереднім
бло ванням сесії Київради, че-
рез що не б ло прийнято рішення
про перерах вання оштів. Тож
на засідання деп татсь о о ор-
п с 2 жовтня ми винесли зміни

до Про рами е ономічно о і соці-
ально о розвит , що передбача-
ють фінанс вання робіт лі арні.
Та ож заплановані ошти на ре-
онстр цію місь ої Станції швид-
ої допомо и, ремонт дахів і фа-
садів районних полі ліні ”,— с а-
зав дире тор Департамент охо-
рони здоров’я КМДА Віталій Мо-
хорєв. Очільни Департамент
точнив, що місто виділяє на ро-
боти в Оле сандрівсь ій лі арні 5
млн ривень. Ще 930 тис. рн б -
де спрямовано на ре онстр цію
б дівлі Київсь ої місь ої станції
швид ої медичної допомо и та
медицини атастроф, що на в л.
Бо дана Хмельниць о о. Віталій
Мохорєв під реслив, що важли-
вими с ладовими медичної ре-
форми і завдань Президента
У раїни Ві тора Ян овича щодо
модернізації медичної ал зі є
створення ращих мов медич-
них становах я для пацієнтів,
та і для медпрацівни ів, а та ож
наближення вітчизняної медици-
ни до с часних європейсь их
стандартів

Грибний сезон 
триває — 
бережіться 
отруєнь!
Отто СТОЙКА 
головний лікар Київського 
міського центру здоров’я, 
кандидат медичних наук

Грибни , я сапер: одна
малень а помил а рівно-
значна смерті. Зараз в
У раїні розпалі “тихе по-
лювання” на риби, що
триватиме до пізньої осені, але нерід о трофе-
ями ба атьох рибни ів стають отр йні дари ліс .

Гриби, неначе губка, вбирають у себе солі важких металів, це�

зій, стронцій, ртуть. Тому любителі грибів свідомо труять себе,

збираючи їх у радіоактивній зоні, на сміттєзвалищі, обабіч ав�

томагістралей. Утім, такими грибами (якщо вони відносяться

до категорії їстівних) можна лише отруїтися, але все�таки не

вмерти. Та помирають у нас від того, що кладуть до кошика от�

руйні гриби, котрі скільки не вари — пуття не буде: смертонос�

ні токсини не піддаються жодній тепловій обробці.

В Україні поширені близько 80�ти видів потенційно небез�

печних грибів, з них 10 — смертельно отруйних. Найнебезпеч�

ніший — бліда поганка. Вона трапляється досить часто, май�

стерно маскується під сироїжку, а неосвічені грибники примуд�

ряються сплутати її навіть з печерицею. Гриб містить дуже силь�

ну отруту — аманітотоксин, який не руйнується під час термо�

обробки, не розчиняється у воді. Так, наприклад, одна бліда по�

ганка, потрапивши в їжу, здатна відправити на той світ цілу ро�

дину. Нерідко трапляються випадки отруєння несправжніми

опеньками — сіро�жовтими, цегляно�червоними та несправж�

німи лисичками, що забарвлені у яскравіший, жовтогарячий

колір.

Тож уберегти себе від лиха можете лише ви самі, тому купуй�

те гриби тільки у відведених для їх продажу місцях, особливо

уникайте стихійних ринків. Збирайте і купуйте тільки ті гриби,

про які вам відомо, що вони їстівні.

Не вживайте сирих грибів та не куштуйте їх на смак. Відібра�

ні гриби спочатку промийте, прокип’ятіть 7�10 хв. у воді, після

чого відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити не менше

трьох разів у підсоленій воді протягом 30�40 хв. Після кожного

проварювання воду зливати.

Важливо пам’ятати, гриби — не дитяча їжа, тому не давайте

грибних страв малолітнім дітям. Також гриби не можна вжива�

ти вагітним та жінкам, які годують груддю.

Ніколи не застосовуйте “домашніх” методів визначення от�

руйності грибів з використанням цибулини або срібних ло�

жок — вони помилкові. Срібло темніє від взаємодії з амінокис�

лотами, які є і у їстівних, і в отруйних грибах, а колір цибулі змі�

нюється під впливом ферменту тирозинази, який також міс�

титься в усіх грибах.

Тож серед характерних ознак отруєння — нудота, блювота,

біль у животі, розлад шлунку, підвищення температури тіла —

з’являються через 30�60 хв. після вживання неякісних страв із

сироїжок, недоварених осінніх опеньків, сатанинських грибів,

несправжніх дощовиків. Такі отруєння здебільшого не призво�

дять до летальності, однак можуть мати серйозні наслідки для

системи травлення, тому легковажити не можна.

Симптоми отруєння — галюцинації, розлад або втрата свідо�

мості, порушення дихання та серцевої діяльності — з’являють�

ся протягом двох годин після вживання червоних мухоморів,

волокониць, отруйні речовини яких вражають нервову систему.

Людина захлинатиметься від нападів сміху і потерпатиме від га�

люцинацій. Може навіть знепритомніти. Якщо постраждалому

не надати медичну допомогу у перші години, то врятувати його

життя складно.

Ознаки отруєння можуть проявитися лише тоді, коли у шлун�

ку не залишиться жодного сліду від грибів, а людина вже й за�

буде, що їх їла. Запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми,

посиніння губ, нігтів, похолодніння рук та ніг — все це вини�

кає, коли отруйні речовини досягнуть мозку.

Ще не можна вживати будь�які ліки та їжу, а надто ж алко�

гольні напої, молоко (це може прискорити всмоктування ток�

синів грибів у кишечнику) та займатися будь�якими іншими

видами самолікування.

При появі перших симптомів отруєння важливо вчасно й

правильно надати першу допомогу. Найперше, що потрібно

зробити, — негайно викликайте “швидку”. Одночасно, не очі�

куючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте п’ять�

шість склянок кип’яченої води або блідо�рожевого розчину

марганцівки; натисніть пальцями на корінь язика, щоб викли�

кати блювоту; прийміть активоване вугілля (4�5 пігулок), коли

промивні води стануть чистими.

Після надання першої допомоги дайте випити потерпілому

міцний чай, каву або злегка підсолену воду, відновіть тим самим

водно�сольовий баланс. Покладіть на живіт і до ніг потерпілого

грілки для полегшення його стану

Поради лікаря

Новини медицини

Дмитро ОСИНСЬКИЙ: 

"Нині злоякісна пухлина — 
це не смертельний вирок"
Успіх у лікуванні — не пасивне очікування одужання, 
а активна, спільна з лікарем боротьба за своє здоров’я
В Києві ра молочної залози (РМЗ) займає перше місце серед он оло ічних за-
хворювань жіно . І з ожним ро ом іль ість та их хворих збільш ється. Та ,
2011 році б ло виявлено 1 148 нових випад ів захворювання на РМЗ, що на

53 випад и більше, ніж попередньом році. У мин лом ж році на ра р дей
захворіло 1 203 людини. На овці та меди и називають том ба ато причин й
разом працюють над методами та способами ефе тивно о лі вання. Про саме
захворювання, фа тори ризи , лі вання та профіла ти “Хрещати ” поспіл -
вався із заст пни ом оловно о лі аря з амб латорно-полі лінічної роботи Київ-
сь о о місь о о лінічно о он оло ічно о центр , оловним позаштатним спеціа-
лістом ДОЗ КМДА з он оло ії, андидатом медичних на Дмитром Осинсь им.

В положенні лежачи: при обмац ванні правої мо-
лочної залози під прав лопат під ладають неве-
ли под ш чи вали , долоня правої р и знахо-
диться під оловою. Обстеж ють прав молочн за-
лоз лівою р ою. Ощ п вання проводять пальця-
ми р овими р хами з ле им натис анням, почи-
наючи від раїв молочної залози в напрям сос а,
та им чином обмац ючи всю ділян р ді. Анало-
ічно обстеж ють лів р дь, але цьом випад
правою р ою.
Перед дзер алом: проводять о ляд р дей з оп -

щеними р ами, а потім з піднятими. При цьом
звертають ва на форм молочних залоз, збіль-

шення чи зменшення розмірів однієї із р дей, на-
явність втя нень, змін ольор ш іри. При ле ом
стис анні обох сос ів в азівним і вели им пальцем
перевіряють наявність виділень.
Пахвові западини обстеж ють наст пним чином:
лад ть р на тверд основ й ощ п ють пальця-
ми р овими р хами прав пахвов западин .
Анало ічно обстеж ють лів пахвов западин .
В д ші: піднімають прав р , а пальцями лівої

обстеж ють всю прав р дь. Анало ічно обстеж -
ють й лів молочн залоз . При виявленні прип х-
лості, щільнення в т анині р ді та інших творень
необхідно не айно зверн тись до лі аря.

Мамографія в Києві:
Місь а он оло ічна лі арня: в л. Верховин-

на, 69, тел. (044) 450-82-31.
Місь ий онс льтативно-діа ностичний

центр: в л. Кондратю а, 6, тел. (044) 432-17-00.
Центральна районна полі ліні а Деснянсь о-
о район , в л. За ревсь о о, 81/1, тел. (044)
530-01-65, 530-86-36.
ДУ “Національний інстит т ра ” МОЗ У раїни:

в л. Ломоносова, 33/44, тел. (044) 257-93-15.
ДУ “На ово-пра тичний Центр променевої

діа ности и АМН У раїни”: в л. Ман їльсь о о,
32, тел. (044) 483-11-49.

Основні правила самообстеження молочних залоз
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Авіація, жіночий театр та Арт�пікнік
"Хрещатик" з’ясував, куди піти на вихідних

Моновистави, в яких грають жінки
Х Міжнародний фестиваль жіночих монодрам “Марія”, який є даниною

пам’яті першій народній артистці України Марії Заньковецькій, цьогоріч

присвячується акторам. На єдиному Міжнародному фестивалі жіночих мо$

новистав в Європі покажуть спектаклі з Німеччини, Польщі, Великої Брита$

нії, Вірменії, Словенії, Ізраїлю і, звісно, України.

У перший день фестивалю — 4 жовтня — відбудеться вистава за твором

Тараса Шевченка “Сон” Львівської творчої майстерні “Театр у кошику”

(16.00) та “І буде свято” Петра Ровицького, Польща (19.30). Також у програ$

мі — круглий стіл “Діалог культур”, міжнародна науково$мистецька конфе$

ренція “Магія акторства” та ювілейний вечір народної артистки України, ла$

уреата Національної премії ім. Тараса Шевченка Лариси Кадирової, вистав$

ки “Марія Заньковецька”, “Актриса — Лариса” за матеріалами фондів музе$

їв Марії Заньковецької та театру ім. Івана Франка

Ознайомитися з історією літаків у музеї
З 4 по 6 жовтня з нагоди 10$річного ювілею Державного музею авіації

проводиться Фестиваль малої авіації. За 10 років існування український музей

авіації став одним з найбільших технічних музеїв Європи. “Нині експозиція му$

зею нараховує понад 80 літальних апаратів, які зібрані у тематичні колекції як за

конструкторами, так і за своїм функціональним призначенням, наприклад,

“Морська авіація”, “Колекція озброєнь”, “Колекція безпілотних апаратів”,—

розповів директор Державного музею авіації Юрій Зіатдінов.— Крім того, 8 лі$

таків використовуються як навчальна база Національного авіаційного універси$

тету. Серед найстаріших експонатів — перший реактивний пасажирський літак

Ту$104, фронтовий винищувач Як$3, повоєнний гідролітак Бе$6”.

До ювілею відкриють виставку легких пасажирських літаків, а також з історії

далекої авіації. В салоні авіалайнера Іл$62 покажуть діючу штурманську експо$

зицію. Очікується участь літаків і гелікоптерів авіації МНС та МВС.

Відвідувачам музею цими днями демонструватимуть літаки легкомоторних

аероклубів та льотних шкіл України, в якій візьмуть участь як історичні маши$

ни радянського та зарубіжного виробництва, так і сучасні — типу Beechcraft,

Cessna, української фірми “Аеропракт”. Також покажуть виставку масштабних

моделей з історії світової авіації Сімферопольського клубу моделістів. З історією

музею познайомить фотовиставка. Плануються і польоти повітряних куль

Святкуємо закриття сезону Арт
пікніка
Масштабний соціально$культурний проект Арт$пікнік Слави Фролової, який

був відкритий на ВДНГ все літо, починаючи з червня і до кінця вересня, добігає

кінця. За цей час він став зоною відпочинку та розвитку, місцем для знайомства

з цікавими особистостями, пропонуючи відвідати майстер$класи, кінопокази,

театральні вистави, виставку молодих українських художників та концерти. 

4 жовтня на Арт$пікніку відкривається ярмарок виробів ручної роботи “TUT

USE MARKET”, а 5 жовтня гурманів запрошують на фестиваль вуличної їжі.

Також у п’ятницю і в суботу в атмосферному музичному форматі пройде "гале$

рейник". 6 жовтня відбудеться гала$концерт, на якому виступатимуть балет

Freedom, Женя Літвінковіч, Кадная, My Imaginary Friends, Люм’єр, 5 Vymir, Га$

почка, Юлія Лорд, Gorchitza та інші виконавці. Завершить святкування фаєр$

шоу. Наступного року Арт$пікнік планується провести в Одесі
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Попри холодн по од , льт рне життя в столиці ви-
р є. Сьо одні в Києві починається Х Міжнародний фес-
тиваль жіночих монодрам “Марія”, я ий запрош є теат-
ралів на пере ляд вистав оле тивів із різних раїн.
Державний м зей авіації в Києві відзначає своє 10-річ-
чя і пропон є шан вальни ам техні и відвідати Фести-
валь малої авіації з демонстрацією літа ів. А на ВДНГ
ала- онцертом та ярмар ом завершиться Арт-пі ні
Слави Фролової.

"Параджанов" претендує на "Оскар"
Життя легендарного режисера втілили на екрані

В центрі стрічки — історія з життя ексцентричного режи$

сера Сергія Параджанова від початку його роботи над екра$

нізацією повісті Михайла Коцюбинського “Тіні забутих

предків” і до поїздки в Париж 1988$го року. Зухвала поведін$

ка і волелюбні погляди режисера призводять до конфлікту з

радянським тоталітарним режимом. У 1973 році за сфабри$

кованим звинуваченням Параджанова запроторюють до

в’язниці. Але незламна любов до краси дає сили творити,

незважаючи на роки заборони працювати в кіно. Він вига$

дував сюжети і писав навіть у камері. Творчу особистість

митця в стрічці втілив його приятель Серж Авекидян. “Те,

що я особисто знав Параджанова, мені дуже допомагало, да$

вало можливість не копіювати,— поділився він.— Я міг гра$

ти його на екрані так, як відчував і сприймав за життя”.

Над фільмом працювали п’ять років. Вивчали докумен$

тальні кіноплівки, зустрічалися з людьми, які особисто зна$

ли Параджанова не з чуток. Біографічну стрічку знімали в

Україні, Грузії та Франції. Найважче, за словами співрежисе$

ра Олени Фетісової, фільмувалося у колонії суворого режи$

му, де Сергій Параджанов відбував 5$річне ув’язнення. “Ми

поставили перед глядачем питання, що були в той час перед

артистом, який хотів вільно працювати і творити,— зауважив

Серж Авекидян. — У фільмі немає чорнухи, карикатур на ка$

дебешників чи членів партії. Тоді люди жили, працювали,

творили як могли. Фільм показує внутрішнє життя митця”.

Бюджет “Параджанова” склав майже 2 мільйони євро.

Картина брала участь у першому конкурсному відборі

Держкіно за новою системою відповідно до європейського

підходу. Стрічка змагалася з двома фільмами$фіналіста$

ми — “Вічне повернення” Кіри Муратової і “Хайтарма”

Ахтема Сейтаблаєва. Це перша вітчизняна копродукція, в

якій Україна виступає мажоритарієм, тобто головним про$

дюсером. 57 % фінансування стрічки — а це близько 11

мільйонів гривень — гроші української сторони.

Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі в

Карлових Варах (Чехія) у липні, де “Параджанов” пред$

ставляв Україну в основній міжнародної конкурсній про$

грамі East of the West. На цьогорічному Одеському міжна$

родному кінофестивалі фільм отримав приз “Золотий

Дюк” як кращий український повнометражний фільм

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В столиці презент вали стріч “Пара-
джанов” Олени Фетісової та Сержа Аве-
идяна. Прем’єр фільм присвятили
89-й річниці від дня народження Сер ія
Параджанова. До роботи над артиною
дол чилися У раїна, Гр зія, Вірменія та
Франція. На Одесь ом інофестивалі
“Параджанов” став ращим раїнсь им
повнометражним фільмом. Та ож йо о
вис н ли від У раїни на номінацію
премії “Ос ар” в ате орії “Най ращий
фільм іноземною мовою”. Кияни вже
мають змо побачити артин
в інотеатрах.

Фестиваль малої авіації
Коли: 4-6 жовтня
Де: Державний м зей авіації, в л. Медова, 1
Вартість вит ів: 20 рн та 10 рн для ш олярів, ст дентів, вете-

ранів праці.

Х Міжнародний фестиваль жіночих монодрам “Марія”
Коли: 4$9 жовтня

Де: Камерна сцена ім. С. Данченка Національного академічного драма$

тичного театру ім. І. Франка, пл. Івана Франка, З

Детальна інформація на сайті www.ft.org.ua/festival

За риття Арт-пі ні а Слави Фролової
Коли: 4-6 жовтня з 12.00 до 22.00
Де: Е споцентр У раїни (ВДНГ), пр-т. А адемі а Гл ш ова, 1, па-

вільйони №№ 4 та 8
Вхід вільний
Роз лад заходів на www.facebook.com/ArtPicnicSFG? fref=ts

“Параджанов”
Коли: з 3 вересня
Де: інотеатр “Київ”, в л. Вели а Василь івсь а,

19, тел. (044) 234-33-80
Вартість вит ів: 25-40 рн.

Державний м зей авіації запрош є відзначити власне 10-річчя на виставці
літа ів

В стрічці по азано, я незламна любов до раси давала Параджанов сили творити, незважаючи на всі заборони

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; кон�

тролює виконання рішень, прийнятих на загальних зборах, конференціях;
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 дер�
жавної 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 і 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

Про організаційно
правові заходи щодо ліквідації комунального 
підприємства "Дніпро
парксервіс" Дніпровської районної у місті Києві ради

Розпорядження № 1537 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 "Дніпро�
парксервіс" Дніпровської районної у місті Києві ради та затвердити її
склад, що додається.

2. Комісії з ліквідації комунального підприємства "Дніпро�парксервіс"
Дніпровської районної у місті Києві ради:

2.1 Здійснювати повноваження щодо управління справами комуналь�
ного підприємства "Дніпро�парксервіс" Дніпровської районної у місті Ки�
єві ради відповідно до законодавства України.

2.2. Забезпечити проведення інвентаризації майна комунального під�
приємства "Дніпро�парксервіс" Дніпровської районної у місті Києві ради.
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2.3. В установленому законодавством порядку попередити працівників
комунального підприємства "Дніпро�парксервіс" Дніпровської районної у
місті Києві ради про їх подальше вивільнення та забезпечити дотримання
їх соціально�правових гарантій у порядку та на умовах, визначених зако�
нодавством України.

2.4. У встановленому порядку скласти проміжний ліквідаційний ба�
ланс комунального підприємства "Дніпро�парксервІс" Дніпровської
районної у місті Києві ради та подати його на затвердження виконав�
чому органу Київської міської ради (Київській міській державній адмі�
ністрації).

2.5. У встановленому порядку скласти ліквідаційний баланс комуналь�
ного підприємства "Дніпро�парксервіс" Дніпровської районної у місті Ки�
єві ради та подати його на затвердження виконавчому органу Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2.6. Здійснити всі інші, передбачені законодавством України, заходи,
пов'язані з ліквідацією комунального підприємства "Дніпро�парксервіс"
Дніпровської районної у місті Києві ради.

2.7. Забезпечити виконання заходів з ліквідації комунального підпри�
ємства "Дніпро�парксервіс" Дніпровської районної у місті Києві ради в де�
сятимісячний 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 заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Костюка М. Д.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05.09.2013 № 1537

Склад
комісії з ліквідації комунального підприємства "Дніпро!парксервіс" 

Дніпровської районної у місті Києві ради

Прилуцький Андрій Васильович

Глущенко Максим Михайлович

Боришполь Юрій Васильович

Голуб Ігор Дмитрович

Дещенко Олег Миколайович

Подорога Володимир Анатолійович

начальник відділу розвитку договірних паркувальних майданчиків договірного управління КП "Київтранс�
парксервіс", голова комісії, ідентифікаційний номер 2992115399
головний спеціаліст юридичного відділу КП "Київтранспарксервіс", секретар комісії, ідентифікаційний
номер 3240511092
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
заступник начальника відділу з питань майна комунальної власності Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації, ідентифікаційний номер 2627607591
головний спеціаліст юридичного відділу Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації,
ідентифікаційний номер 2796419834
головний спеціаліст відділу економіки Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, іден�
тифікаційний номер 2567919330

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про виділення коштів резервного фонду бюджету міста Києва 
Департаменту житлово!комунальної інфраструктури 

для виконання відновлювальних робіт із запобігання виникненню 
надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів № 5 

в с. Підгірці Обухівського району 
Київської області

Розпорядження № 1532 від 5 вересня 2013 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 "Про затвердження Порядку використання

коштів резервного фонду бюджету", з метою виділення коштів резервного фонду бюджету міста Києва для виконання відновлю!
вальних робіт із запобігання виникненню надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухів!
ського району Київської області, враховуючи протокол Постійної комісії з питань техногенно!екологічної безпеки та надзвичай!
них ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 травня 2013 року № 40
"Про ситуацію, що сталася на полігоні ТПВ № 5 ПрАТ "Київспецтранс", в зв'язку зі стрімким накопиченням фільтрату":

1. Виділити Департаменту житлово�комунальної інфраструктури вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) 994,835 тис. гривень для виконання відновлювальних робіт із
запобігання виникненню надзвичайної ситуації на полігоні твердих побу�
тових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.

2. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) здійснити зазначені у пункті 1
цього розпорядження видатки за рахунок коштів резервного фонду бю�
джету міста Києва.

3. Визначити комунальне підприємство "Дирекція з капітального будів�
ництва та реконструкції "Київбудреконструкція" (далі — КП "Київбудре�
конструкція") замовником виконання відновлювальних робіт із запобіган�
ня виникненню надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових від�
ходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.

4. КП "Київбудреконструкція":
4.1. Забезпечити виконання відновлювальних робіт із запобігання ви�

никненню надзвичайної ситуації на полігоні твердих побутових відходів
№ 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області.

4.2. Визначити в установленому порядку генеральні проектну та під�
рядну будівельну організації для проектування та виконання робіт, перед�
бачених у пункті 1 цього розпорядження.

5. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з КП "Київбудреконструкція" провести перевірку причин розми�
вання дамб полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухів�
ського району Київської області та в разі виявлення винних вжити заходів
щодо відшкодування витрат бюджету на запобігання виникненню надзви�
чайної ситуації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубчен�
ка А. К.

Голова О. Попов

Про затвердження переможця 
конкурсу із залучення інвестора 

до облаштування спортивної бази для пляжного футболу, 
футболу та інших видів спорту 

на території пляжу "Венеція" острова Долобецький 
у Дніпровському районі

Розпорядження № 1534 від 5 вересня 2013 року
Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок

проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна!
чення, незавершеного будівництва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Києва", розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2012 року № 1074 "Про проведення конкурсів із
залучення інвесторів для реалізації інвестиційних проектів", у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу Із залучення інвестора до облаш�
тування спортивної бази для пляжного футболу, футболу та інших видів
спорту на території пляжу "Венеція" острова Долобецький у Дніпровсько�
му районі (протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню ін�
весторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо
об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будів�
ництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва від 10 липня
2013 року № 45/2013) Товариство з обмеженою відповідальністю "МІСТО
СПОРТУ".

2. Визначити, що замовником здійснення заходів з облаштування
спортивної бази для пляжного футболу, футболу та інших видів спорту на
території пляжу "Венеція" острова Долобецький у Дніпровському районі є
комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлу�
атації земель водного фонду м. Києва "Плесо".

3. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти
відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу та замовни�
ком.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов

Про організаційно!правові заходи 
щодо ліквідації комунального 

підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних засобів 
"Поділпарксервіс"

Розпорядження № 1535 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 по парку�
ванню та зберіганню транспортних засобів "Поділпарксервіс" та затвер�
дити її склад, що додається.

2. Комісії з ліквідації комунального підприємства по паркуванню та
зберіганню транспортних засобів "Поділпарксервіс":

2.1 Здійснювати повноваження щодо управління справами комуналь�
ного підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних засобів
"Поділпарксервіс" відповідно до законодавства України.

2.2. Забезпечити проведення інвентаризації майна комунального під�
приємства по паркуванню та зберіганню транспортних засобів "По�
ділпарксервіс".

2.3. В установленому законодавством порядку попередити працівників
комунального підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних
засобів "Поділпарксервіс" про їх подальше вивільнення та забезпечити
дотримання їх соціально�правових гарантій у порядку та на умовах, ви�
значених законодавством України.

2.4. У встановленому порядку скласти проміжний ліквідаційний баланс
комунального підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних
засобів "Поділпарксервіс" та подати його у встановленому порядку на за�

твердження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації).

2.5. У встановленому порядку скласти ліквідаційний баланс комуналь�
ного підприємства по паркуванню та зберіганню транспортних засобів
"Поділпарксервіс" та подати його на затвердження виконавчому органу
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).

2.6. Здійснити всі інші передбачені законодавством України заходи,
пов'язані з ліквідацією комунального підприємства по паркуванню та збе�
ріганню транспортних засобів "Поділпарксервіс".

2.7. Забезпечити виконання заходів з ліквідації комунального підпри�
ємства по паркуванню та зберіганню транспортних засобів "Поділпарк�
сервіс" 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 заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Костюка М. Д.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 05.09.2013 № 1535

СКЛАД 
комісії з ліквідації комунального підприємства по паркуванню 

та зберіганню транспортних засобів "Поділпарксервіс"

Луценко Петро Васильович

Боришполь Юрій Васильович

Горбач Вікторія Василівна

Мороз Дмитро Сергійович

Чумачова Ольга Миколаївна

головний спеціаліст відділу розвитку договірних паркувальних майданчиків договірного управління КП
"Київтранспарксервіс", голова комісії, ідентифікаційний номер 1936130096
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
головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Подільської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації, ідентифікаційний номер 2837318245
головний спеціаліст юридичного відділу Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, іден�
тифікаційний номер 3291120071
головний спеціаліст відділу програм охорони здоров'я, капітальних вкладень, фінансів підприємств ко�
мунальної власності та фінансового контролю фінансового управління Подільської районної в місті Ки�
єві державної адміністрації, ідентифікаційний номер 3088522386

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора до реалізації
інвестиційного проекту з облаштування мотузкового парку пригод 

на території парку "Сирецький гай" на вул. Білицькій у Подільському районі
Розпорядження № 1536 від 5 вересня 2013 року

Відповідно до рішення Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189 "Про затвердження Положення про порядок
проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призна!
чення, незавершеного будівництва, інженерно!транспортної інфраструктури міста Києва", розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 червня 2012 року № 1039 "Про проведення інвестиційних
конкурсів із залучення інвесторів до реалізації інвестиційних проектів з облаштування об'єктів", у межах функцій органу місцево!
го самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до реалі�
зації інвестиційного проекту з облаштування мотузкового парку пригод на
території парку "Сирецький гай" на вул. Білицькій у Подільському районі
(протокол постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до
фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів жит�
лового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже�
нерно�транспортної інфраструктури міста Києва від 17 травня 2013 року
№ 40/2013) Товариство з обмеженою відповідальністю "МОЛОДИЙ ЛІС".

2. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) укласти відповід�

ний інвестиційний договір з переможцем конкурсу, замовником та кому�
нальним підприємством по утриманню зелених насаджень Подільського
району м. Києва.

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

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

Голова О. Попов

Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) житла 
в місті Києві

Розпорядження № 1539 від 5 вересня 2013 року
Відповідно до статей 10, 16, 20 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", Порядку визначення величини

опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в населеному пункті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", пункту 3
рішення Київської міської ради від 18 червня 2009 року № 621/1677 "Про затвердження величини опосередкованої вартості найму
(оренди) житла у м. Києві", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити величину опосередкованої вартості найму (оренди) жит�
ла в місті Києві на одну особу за квітень — червень 2013 року в розмірі
420,00 грн.

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям використовувати
величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла в місті Києві на
одну особу, визначену в пункті 1 цього розпорядження, для встановлен�
ня права громадян відповідно до закону на соціальний квартирний облік
та отримання житла з житлового фонду соціального призначення.

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

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І. та
голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24 березня 2008 року № 404
"Про деякі питання роботи адміністративної комісії 

при виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)"

Розпорядження № 1541 від 5 вересня 2013 року
Відповідно до пункту 2 частини першої ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, враховуючи рішення Ки!

ївської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)" та з метою удосконалення роботи адміністративної комісії при виконавчому органі Київської
міської ради (Київській міській державній адміністрації):

1. Підпункт 1.4 пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24 березня
2008 року № 404 "Про деякі питання роботи адміністративної комісії при
виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній
адміністрації)" викласти в такій редакції:

"1.4. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації), відділів торгівлі та споживчого ринку районних в місті Києві
державних адміністрацій за ст. ст. 155,156,159,160:

заступника директора Департаменту — начальника управління торгівлі
та побуту;

заступників начальника управління торгівлі та побуту Департаменту;

начальників відділів управління торгівлі та побуту Департаменту;
начальників відділів торгівлі та споживчого ринку районних в місті Ки�

єві державних адміністрацій;
заступників начальників відділів торгівлі та споживчого ринку районних

в місті Києві державних адміністрацій.".
2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо�
го розпорядження в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першо�
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубчен�
ка А. К.

Голова О. Попов

Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Указу Президента України 
від 24 травня 2013 року № 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення 

здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади 
на відповідній території"

Розпорядження № 1542 від 5 вересня 2013 року
Відповідно до Регламенту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердже!

ного розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 29 жовтня 2002 року № 1970 (в редакції розпорядження ви!
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2011 року № 185):

1. У графі 2 позиції 12 Плану заходів з реалізації Указу Президента
України від 24 травня 2013 року № 307/2013 "Про заходи щодо забезпе�
чення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої
влади на відповідній території", затвердженого розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 12 червня 2013 року № 938, слова та цифри "до 1 серпня 2013
року" замінити словами та цифрами "до 15 жовтня 2013 року".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації — керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про внесення змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1543 від 5 вересня 2013 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 "Про порядок визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам", враховуючи рішення комісії з вирішення земельно!майнових питань і визначен!
ня та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (протокол № 21 від 04 липня 2013 року) та з метою здійснення
розрахунків із землекористувачами, садові ділянки яких попадають в зону будівництва Подільського мостового переходу через р.
Дніпро в м. Києві:

1. У пункті 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 26 грудня 2011 року
№ 2490 "Про затвердження акта від 08.12.2011 № 35 комісії з вирішення
земельно�майнових питань і визначення та відшкодування збитків влас�
никам землі та землекористувачам" слова "дванадцять місяців з дня йо�
го затвердження" замінити словами "до 31 грудня 2013 року".

2. У пункті 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 12 червня 2012 року № 994
"Про затвердження акта від 17.05.2012 № 41 комісії з вирішення земель�
но�майнових питань і визначення та відшкодування збитків власникам

землі та землекористувачам" слова "дванадцять місяців з дня його за�
твердження" замінити словами "до 31 грудня 2013 року".

3. У пункті 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) від 10 серпня 2012 року
№ 1422 "Про затвердження акта від 11.07.2012 № 42 комісії з вирішен�
ня земельно�майнових питань і визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам" слова "дванадцять місяців з
дня його затвердження" замінити словами "до 31 грудня 2013 року".

Голова О. Попов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 4 жовтня 2013 року

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

Про затвердження змін до Статуту комунального підприємства "Інженерний центр" виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1562 від 9 вересня 2013 року
Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України, статті 57 Господарського кодексу України, статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич:

них осіб — підприємців", статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою приведення установчих документів комунального підприємства "Інженер:
ний центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність до вимог законодавства, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Київської міської державної адміністрації 

від 31 серпня 2004 року № 1616 
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 09.09.2013 № 1562)

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
(нова редакція) 

Ідентифікаційний код 33239981
м. Київ*2013

1. Загальні положення
1.1. Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) (далі Підприємство) утворено рішенням Київської міської
ради від 12 лютого 2004 року № 17/1226 "Про створення комунального підприємства "Інженерний
центр" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Підприємство за своєю організаційно*правовою формою є комунальним комерційним під*
приємством, заснованим на власності територіальної громади міста Києва, входить до сфери
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і
підпорядковується Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київ*
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.3. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки
в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, поста*
новами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського
міського голови, наказами Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства регіонального роз*
витку, будівництва та житлово*комунального господарства України, Департаменту будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад*
міністрації), іншими нормативно*правовими актами та цим Статутом.

1.5. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями власника та органу, до сфери
управління якого воно належить.

1.6. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи орга*
нів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або
за рішенням суду.

1.7. Найменування Підприємства:
повне найменування: Комунальне підприємство "Інженерний центр" виконавчого органу Київ*

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
скорочене найменування: КП "Інженерний центр".
1.8. Місцезнаходження Підприємства: 01030, м. Київ, пров. Георгіївський, 9.
2. Мета та предмет діяльності Підприємства
2.1. Підприємство утворено з метою організації служби замовника з нового будівництва, рекон*

струкції та капітального ремонту об'єктів підприємств, установ та організацій галузей освіти, охорони
здоров'я, зв'язку, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно*побутово*
го й іншого призначення, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
2.2.1. Виконання в установленому порядку функцій замовника з нового будівництва, реконструкції

та капітального ремонту об'єктів підприємств, установ та організацій галузей освіти, охорони здо*
ров'я, зв'язку, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно*побутового
й іншого призначення, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

2.2.2. Розміщення замовлення на проектно*вишукувальні роботи, укладання з проектними орга*
нізаціями договорів на розроблення проектно*кошторисної документації та здійснення ними автор*
ського нагляду за будівництвом.

2.2.3. Надання виконавцям у встановлені терміни завдань на проектування, вихідних даних та ін*
ших документів, необхідних для виконання проектних і вишукувальних робіт та розроблення проект*
но*кошторисної документації.

2.2.4. Приймання і перевірка комплектності одержаної проектно*кошторисної та іншої докумен*
тації, забезпечення в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її
погодження і затвердження та передача будівельним організаціям.

2.2.5. Розміщення замовлення на будівництво, укладання з будівельними організаціями відповід*
них договорів; разом із підрядними організаціями визначення та погодження цін на будівництво об'*
єктів відповідно до чинних нормативних актів.

2.2.6. Передача будівельній організації необхідних документів дозвільного характеру, передбаче*
них чинним законодавством.

2.2.7. Забезпечення підготовки геодезичної основи для будівництва.
2.2.8. Забезпечення будівництва технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим

устаткуванням, апаратурою, матеріалами, постачання яких згідно з договором покладено на замов*
ника.

2.2.9. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом
об'єктів, контролю за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і
стандартам.

2.2.10. Організація виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовки об'єктів до експлуатації.
2.2.11. Перевірка поданих до оплати документів підрядних, постачальних, проектних, розвіду*

вальних та інших організацій про виконання робіт, постачання продукції та надання послуг.
2.2.12. Організація робочих та державних комісій для прийняття в експлуатацію закінчених будів*

ництвом та підготовлених до експлуатації об'єктів.
2.2.13. Передача закінчених будівництвом та введених в експлуатацію об'єктів підприємствам та

організаціям, на які покладено функції їх експлуатації.
2.2.14. Здійснення розрахунків з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи і по*

слуги.
2.2.15. Надання в установленому порядку на договірних засадах послуг, передбачених положен*

нями цього Статуту підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності та окре*
мим громадянам.

2.3. Підставою для виконання Підприємством в установленому порядку функцій замовника є від*
повідні розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад*
міністрації), накази Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київ*
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), господарські договори Підприємства
зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав*
ної адміністрації), юридичними особами незалежно від форми власності та з фізичними особами.

2.4. Провадження в установленому порядку власної підрядної діяльності з будівництва, рекон*
струкції, капітального ремонту об'єктів та їх проектування.

2.5. Якщо провадження будь*якого з наведених видів діяльності потребує спеціального дозволу
(ліцензії), Підприємство отримує його (її) в установленому законодавством України порядку.

3. Права та обов'язки Підприємства
3.1. Підприємство має право:
3.1.1. Провадити самостійно господарську діяльність відповідно до законодавства України.
3.1.2. Відкривати рахунки в установах банків України.
3.1.3. Укладати господарські договори з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за

її межами у встановленому законодавством порядку.
3.1.4. Виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.
3.1.5. Брати участь у спільних інвестиційних проектах, іншій спільній діяльності з юридичними

особами різних форм власності, а також з фізичними особами.

3.1.6. Встановлювати прямі господарські, комерційні, інформаційні зв'язки з українськими та за*
кордонними підприємствами, організаціями, установами різних форм власності та фізичними осо*
бами з усіх напрямків своєї діяльності.

3.1.7. Купувати, брати в оренду у юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства бу*
динки, споруди, обладнання та матеріали, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо для по*
треб Підприємства.

3.1.8. Залучати кошти у вигляді кредитів з урахуванням відповідальності за їх цільове використання
і своєчасне повернення, отримувати інвестиції у порядку, передбаченому законодавством України.

3.1.9. Виконувати роботи, надавати послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостій*
но або на договірній основі, відповідно до їх економічної доцільності та законодавства України.

3.1.10. Брати участь в аукціонах та інших процедурах закупівель.
3.1.11. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних

осіб.
3.1.12. Провадити спільну науково*технічну, виробничу, комерційну та соціальну діяльність з ін*

шими юридичними та фізичними особами.
3.1.13. Самостійно розпоряджатися коштами, передбаченими зведеними кошторисними розра*

хунками вартості будівництва на утримання служби замовника, та доходами, одержаними у резуль*
таті іншої господарської діяльності.

3.1.14. Створювати філії, представництва, відділення, виробничі підрозділи та затверджувати
положення про них.

3.1.15. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.
3.1.16. Рекламувати свою діяльність через засоби масової інформації та іншим шляхом відповід*

но до чинного законодавства, зокрема проведенням виставок, презентацій, семінарів.
3.1.17. Вживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці Підприємства.
3.1.18. Брати участь у галузевих та міських професійних спілках, укладати колективний договір

між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства, розробляти і затверджувати за участю
трудового колективу положення про преміювання та порядок застосування доплат і надбавок до по*
садових окладів працівників Підприємства.

3.1.19. Направляти у відрядження в межах України та за її межі працівників Підприємства та ін*
ших осіб, що виконують завдання Підприємства.

3.1.20. Провадити зовнішньоекономічну діяльність, яка відповідає предмету діяльності і правам
Підприємства та не заборонена чинним законодавством України.

3.1.21. Затверджувати структуру, штатний розпис, положення про структурні підрозділи і функ*
ціональні обов'язки працівників Підприємства.

3.1.22. Користуватися іншими правами, наданими законодавством України. 
3.2. Обов'язки Підприємства:
3.2.1. Завдання, визначені Підприємству Київською міською радою, виконавчим органом Київ*

ської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) і Департаментом будівництва та
житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад*
міністрації), є першочерговим обов'язком Підприємства,

3.2.2. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного та міського
бюджетів згідно із законодавством.

3.2.3. Своєчасне та якісне виконання робіт та надання послуг відповідно до Статуту Підприємства.
3.2.4. Забезпечення цільового використання коштів, спрямованих на фінансування будівництва,

реконструкції та капітального ремонту об'єктів.
3.2.5. Створення належних умов для високопродуктивної праці, дотримання правил і норм охо*

рони праці та соціального страхування.
3.2.6. Вжиття заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечен*

ня економного і раціонального використання фонду споживання (оплати праці), своєчасних розра*
хунків із працівниками Підприємства.

3.27. Виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забез*
печення екологічної безпеки.

3.2.8. Здійснення бухгалтерського та статистичного обліку, складання та подання відповідним
органам звітності з усіх видів діяльності за затвердженою формою в установленому порядку,

3.2.9. Виконання інших обов'язків, передбачених законодавством.
4. Майно та кошти Підприємства
4.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріп*

лене за ним на праві господарського відання.
4.2. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вар*

тість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є: 
грошові та матеріальні внески власника;
доходи від надання послуг та реалізації продукції, інших видів господарської діяльності;
доходи від цінних паперів;
кредити банків та інших кредиторів;
капітальні вкладення;
майно, придбане в інших суб'єктів господарювання та громадян у встановленому порядку;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
4.4. Статутний капітал Підприємства становить 720 000 (сімсот двадцять тисяч) гривень.
4.5. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Під*

приємства є прибуток.

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства "Інженерний центр" виконавчого ор*
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоряджен*
ням Київської міської державної адміністрації від 31 серпня 2004 року № 1616, виклавши його в но*
вій редакції, що додається.

2. Комунальному підприємству "Інженерний центр" виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку зареєструвати зміни до Стату*
ту.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь*
кої державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Закінчення у наступних номерах

Відповіді на сканворд 
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СПОРТ
Хрещатик 4 жовтня 2013 року

Спортивні новини

Більярд. Артем Кошевий та Вікторія Нагорна —
переможці ІІІ етапу Кубка України з пулу “9!ка”
У Києві відб вся ІІІ етап К б а У раїни з п л “9- а”. У т рнірі взяли
часть 30 спортсменів (23-є чолові ів й 7 жіно ). Серед чолові ів пере-
мо здоб в иянин Артем Кошевий. “Срібло” — Віталія Пац ри
(Львів), “бронза” — в Арсена Петросова та Віталія Юрець о о (обидва
з Києва). У зма аннях жіно п’єдестал пошани захопили иян и. Звитя-

виборола Ві торія На орна. Др позицію посіла Марія Б чарсь а,
третю сходин розділили Катерина Половинч і Дарина Сиранч

Бойові єдиноборства. Вітчизняні каратисти — 
треті на Міжнародному турнірі
У Пльзені (Чехія) відб вся Міжнародний т рнір з арате WKF “14th

Euro Grand Prix”. До с лад збірної У раїни війшли 113 спортсменів.
Вони завоювали 31 медаль — 8 золотих, 6 срібних, 17 бронзових — і
посіли третє місце в за ально омандном залі . На першій сходин-
ці — аратисти зі Словенії, на др ій — з У орщини. Переможцями
зма ань стали Оз хан Халеєв (U12, ата, індивід альна про рама),
Ганна Че оля (юніори, міте, 48 ), Ірина Зарець а (юніори, міте,
59 ), Поліна Г рен о (U12, міте, 35 ), Ми ола Гієнов ( адети, -
міте, 57 ), Роман Рехлиць ий (юніори, міте, 76 ), Данило Дим-
чен о (U14, міте, 45 ) і Валерій Чоботар (U21, міте, 78 ). Дода-
мо, що за рез льтатами т рнір сформ ють національн збірн з ара-
те на Чемпіонат світ серед юніорів та адетів, я ий триватиме з 7 до
11 листопада 2013 ро в Гвадалахарі (Іспанія)

Хокей. Збірна України дізналася розклад матчів
Чемпіонату світу
Офіційний сайт міжнародної федерації хо ею оп блі вав алендар

матчів р пі “А” першо о дивізіон Чемпіонат світ , я ий відб деть-
ся в південно орейсь ом місті-с п тни Се ла Кояні. Свій стартовий
поєдино наша оманда проведе проти збірної Австрії. Крім австрій-
ців, с перни ами жовто-синьої др жини стан ть равці з Південної Ко-
реї, Японії, У орщини та Словенії. Чемпіонат пройде на льодовій аре-
ні міста Коян з 20- о по 26-ме вітня 2014 ро . Дві ращі оманди за
йо о підс м ами отримають право вист пати в р пі найсильніших
Чемпіонат світ з хо ею 2015 ро . Команда, я а посяде останнє міс-
це в р пі, вилетить до р пи “В” першо о дивізіон

Футбол. На матчі Україна!Польща працюватиме
шведська бригада арбітрів

Визначилася бри ада арбітрів, я і б д ть працювати на матчі відбір-
ово о т рнір Чемпіонат світ 2014 ро У раїна-Польща, що відб -
деться 11 жовтня в Хар ові. Головним арбітром призначено 39-річно-
о рефері зі Швеції Йонаса Ері ссона. Асистенти арбітра: Матіас Кла-
сені с та Даніель Вернмар . Резервний арбітр: Стефан Йоханнессон
( сі — Швеція). Йонас Ері ссон — арбітр міжнародної ате орії ФІФА
з 2002 ро . На матчах за частю раїнсь их збірних шведсь ий ар-
бітр ще не працював. Щоправда, в а тиві Ері ссона — один матч збір-
ної Польщі. У відбір овом ци лі ЧС-2010 наш с перни пост пився
оманді Словаччини з рах н ом 0:1

Температура +3°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 68 %

Температура +8°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 60 %

Температура +6°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 77 %

Прогноз погоди на 4 жовтня 2013 року

ОВНИ, ни айте дій за правилом “розділяй і володарюй”, мін-
ня дося ти омпроміс , завоювати пошан залізним терпінням і
відповідальністю сприятиме ріпленню д ховно о ар ас й допо-
може за ласти баз спішної співпраці на майб тній рі . Ш айте
собі ідн пар та до блис шліф йте партнерсь і взаємини.
ТЕЛЬЦІ, ви одержимі онсерватизмом, вірите верховенство

посадової ієрархії й ненавидите сліпо під орятися, плаз вати пе-
ред ерівництвом, помил ово вважаючи, що вами зловживають.
Це не та . Киньте об рюватися, шан йте влад , ділов оманд ,
тоді й вас цін ватим ть я фахівця.
БЛИЗНЯТА, любовні стос н и проходять фаз відродження, де

потрібна холодна олова й аряче серце. Не давайте волю боже-
вільним пристрастям, спирайтеся на здоровий л зд і висо мо-
раль, щоб не вийти за межі дозволено о. Шлюб — це святе!
Встрявати в ризи овані авантюри, я що до інця все не прорах -
єте, протипо азано.
РАКИ, поставте власн ідність на п’єдестал, і я що ви не ди -

татор, а дбайливий сім’янин, самопова а трансформ ється в оло-
сальн вір в само о себе. А ця вн трішня впевненість здатна тво-
рити ч деса!
ЛЕВИ, постарайтеся отримати ма симальн ви од з сит ацій,

можете з чистою совістю вдаватися до хитрощів заради спіх в
справах, заводити потрібні знайомства, я им с дилося позитивно
вплин ти на майб тнє. Задля дося нення прод тивно о рез льта-
т с онцентр йте енер ію на найважливіших напрямах діяльності,
але за мови, що це приносить задоволення, не ш одить здо-
ров’ю.
ДІВИ, відп стіть т і пас и — сидіти на олодном пай , е оно-

мити на опій ах не треба, можете роз ош вати, але в мір . Гро-
шей предостатньо, вас відмінна приб т ова робота, задоволь-
няйте особисті бажання, шан йте братерсь і зв’яз и, саме через
др зів, д ховних побратимів завітає щастя та дача.
ТЕРЕЗИ, період самоствердження в а тивній фазі, тож б дьте

поперед , дебют йте, ви — лідер, я ий веде за собою оле тив і
задає тон діяльності. Робіть наполе ливо те, що вважаєте за по-
трібне, одна не розбещ йте ненаситне “хоч ”. Тіль и реалізація
власних бажань, де враховані потреби інших, долею схвалюється.
СКОРПІОНИ, нині на життєвій сцені розі р ються сценарії арміч-

них подій, пов’язаних із владою, відповідальністю, ар’єрними амбі-
ціями, де вас оточ ють авторитетні персони, я им ви зобов’язані.
Том оли щось йде врозріз із планами, значить, та треба. Старай-
теся ч ж допомо ви ористов вати для власних потреб.
СТРІЛЬЦІ, ваш рейтин в соці мі д же висо ий. У ріплюйте

приятельсь і зи та ромадсь ий імідж. Д х братерства, єдність
по лядів, інтересів з оточенням є запор ою життєво о процвітан-
ня, лідерсь о о авторитет . Ваша творча роль в оле тиві — за-
безпечити порядо , стати оплотом надійності. Бажання нині йд ть
розріз із можливостями, том в ам йте апетити, заздрощі, не за-
зіхайте на ч же й водночас не робіть без л здих жертв заради ін-
ших — бла одійність, що завдає вам ш оди, протипо азана.
КОЗЕРОГИ, час зайняти ви ідн ніш в посадовій ієрархії. З ра-

дістю поспішайте на робот , де вас зі ріє сонце ар’єрно о спіх .
Висо і по ровителі є, робота творча, ці ава, тож перспе тиви
зростання д же привабливі, тіль и армоніз йте себе й не пріть
навпростець. Кро йте второваним шляхом, не нама аючись отри-
мати все і відраз . І неодмінно ладьте з бла овірними — разом ви
ори зр шите, спирайтеся на др зів (др жня стезя є доленосною),
демонстр ючи на власном при ладі, я б ти надійним др ом.
ВОДОЛІЇ, соці мі свої правила, і не смійте б нт вати, а ресив-

но доводити свою правот ч дернаць ими мотиваціями, прос ва-
ти ідеї, а постарайтеся зла оджено вписатися в йо о за они — ваш
світо ляд від цьо о тіль и ви рає. Місце доленосних подій — сл ж-
бовий офіс, т т триває процес інтенсивної самореалізації особис-
тості. Вдос оналюйтеся я фахівець, працюйте з творчим во ни-
ом, свято дотрим ючись сл жбової с бординації, а жорст і вимо-
и ерівництва сприймайте я бла о, тоді ар’єрний ф ндамент
тіль и зміцніє і вас ніхто не “підсидить”.
РИБИ, с пий платить двічі, не прово йте дефолт! Відмова від

сплати бор ів (їхній “асортимент” різноманітний, зробіть термінов
ревізію!) за рож є неприємними наслід ами. Події тижня об мов-
лені армічно. Я що ом сь забор вали серцем, справами, ро-
шима — надол ж йте вп щене. А оли вам хтось винен і бой от є
повернення, істери раще не влаштов вати, бо насильно милим
не б деш. Потерпіть, смиривши Е о

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Столичні держфінінспектори 
виявилися найсильнішими
В Києві відбулася VII Спартакіада працівників Державної 
фінансової інспекції
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

На території спортивної
бази олімпійсь ої під о-
тов и “Святошин” попри
с ладні по одні мови від-
б лася VII Спарта іада
працівни ів Державної фі-
нансової інспе ції У раїни.
В зма аннях взяли часть
23 оманди, представни и
я их зма алися дев’яти
видах спорт : ф тзал, во-
лейбол, ле а атлети а,
настільний теніс, бадмін-
тон, перетя вання линви,
дартс, шахи і шаш и. За
підс м ами омандних ре-
з льтатів К бо Спарта і-
ади здоб ла оманда
Держфінінспе ції в м. Ки-
єві “Столиця”. Срібним
призером стали “Слобо-
жанці” (Держфінінспе ція
в Хар івсь ій області).
Бронз виборола оманда
фінансистів з Черні івсь ої
області “КРУзейро”. За-
альна іль ість часни ів
с лала 477 спортсменів.

У змаганнях з легкої атлетики (біг

60 м — жінки, біг 100 м — чоловіки та

естафета) місця розподілились

таким чином: перше місце — ДФІ в

Чернігівській області “КРУзейро”,

друге місце — Апарат ДФІ та третє

місце — ДФІ м. Київ “Столиця”.

Перемогу в шашковому турнірі

здобула команда ДФІ в Івано-Фран-

ківській області “Каменяр”, друге

місце — за чернігівською “КРУзей-

ро”, третє місце — ДФІ в Закарпат-

ській області. В змаганнях з шахів

переможці такі: перше місце — ДФІ

в Львівській області, друге місце —

ДФІ в Донецькій області, третє міс-

це — ДФІ в Закарпатській області.

Турнір з настільного тенісу вигра-

ла команда “КРУзейро”, друге місце

лишилося збірній ДФІ в Донецькій

області “Угольок”, бронзовим при-

зером став колектив ДФІ в Київ-

ській області “Київщина”.

Перемогу з дартсу здобула коман-

да ДФІ в Миколаївській області

“Степові беркути”, другі — ДФІ в

Харківській області “Слобожанці”,

треті — ДФІ в Чернівецькій області

“Буковина”.

Змагання з бадмінтону виграла

“Столиця”, друге місце — “Букови-

на” та третє — ДФІ в Закарпатській

області.

У перетягуванні канату “золото”

дісталося команді ДФІ в Львівській

області “Львівські леви”, срібло —

ДФІ в Волинській області “Во-

линь”, бронза — ДФІ в Одеській об-

ласті “Одісей”.

Одним з найазартніших видів

змагань був футзал, перемогу в яко-

му отримала команда ДФІ в Черні-

гівській області “КРУзейро”, друге

місце дісталося колективу ДФІ в

Івано-Франківській області “Каме-

няр”, третє місце — ДФІ в Харків-

ській області.

Перший заступник голови Дер-

жфініспекції Віктор Костюшко під-

сумував змагання: “Ця спартакі-

ада — чудова нагода для працівни-

ків інспекції поспілкуватися зі сво-

їми колегами не лише у неформаль-

ній обстановці і, можливо, довес-

ти — хто кращий, хто сильніший не

лише у кабінетах, а й на спортивних

майданчиках. І це чудово, адже

спорт — це життя”. Самі ж спортс-

мени також не приховували радості

від виступів на спартакіаді. Зокрема

один з учасників змагань з футзалу

Віталій Максименко зазначив: “Та-

кі заходи дуже цікаві. В одній

команді можуть грати як підлеглі,

так і керівники. Втім на полі всі рів-

ні й гравці намагаються думати про

результат, а не про службову субор-

динацію. Однак попри спортивний

азарт всі змагання проходять у до-

сить толерантній боротьбі, адже ми

всі друзі”
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Цей день в історії 4 жовтня

Cьо одні Міжнародний день
захист тварин. Відзначаєть-
ся за рішенням Міжнародно о
он рес прибічни ів р х на
захист природи, що проходив
1931 році Флоренції
1830 — поблиз міста Керч

виявлений р ан К ль-Оба, ба-
ате с іфсь е поховання (ймовір-
но, царсь ої пари), що відносить-
ся до 4 століття до н. е.
1917— в олишньом хансь о-

м палаці в Бахчисараї б в від-
ритий м зей (м зей тюр о-та-
тарсь ої льт ри). З жовтня 1990
– Бахчисарайсь ий державний іс-
тори о- льт рний заповідни
1968 – від рита станція "Ком-

сомольсь а" (зараз – "Черні ів-
сь а") Київсь о о метрополітен
1989 — від рита д ховна семі-

нарія Р сь ої Православної цер-
ви в Києво-Печерсь ій лаврі
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Китаї

Шаш и стали одним з 9-ти видів спорт , в я их зма алися держфінінспе тори
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