
Якісне для дітей
В навчальних закладах столиці з'являться нові хлібобулочні вироби

Амбулаторії стають
мобільнішими
До кінця року всі заклади первинної медико�санітарної допомоги 
отримають автомобілі

150 спеціалізованих легкових автомо�

білів "Медична допомога" марки GEELY

до кінця цього року будуть поставлені в

усі амбулаторії міста. Ключі від перших

тридцяти машин медичним працівникам

Дарницького та Дніпровського районів

вчора урочисто передав голова КМДА

Олександр Попов.

"Завдячуючи уряду, ми сьогодні маємо

можливість передати в наші первинні ме�

дичні центри таку важливу річ, як автомо�

біль. 150 машин будуть поставлені в амбу�

латорії до кінця цього року. Насамперед

це покращить якість обслуговування па�

цієнтів, які перебувають віддалено від лі�

кувальних закладів. Значно полегшить та�

кий крок і роботу самих лікарів первинної

ланки. І я хотів би побажати всім, хто бу�

де працювати на цих автомобілях, насна�

ги для виконання такої непростої місії, як

підтримка здоров'я людей",— привітав

медиків Олександр Попов.

Всі автівки були придбані за кошти

державного бюджету, а це 10 млн 785 ти�

сяч грн. До слова, спеціалізований авто�

мобіль "Медична допомога" виготовлено

на базі легкового автомобіля класу С

"Geely СК 2". Це сучасна машина з прос�

торим та комфортним салоном, яка роз�

рахована на п'ять чоловік. Об'єм багаж�

ного відділу складає 473 літри, що дозво�

ляє розмістити все необхідне устатку�

вання для надання первинної медичної

допомоги. Комфорт у салоні забезпечує

кондиціонер, електричні склопідіймачі,

потужний опалювач салону.

Серед щасливчиків, які першими от�

римали медичні машини, амбулаторії

Дарницького та Дніпровського районів.

Директор КП "Центр медико�санітарної

допомоги № 1 Дніпровського району"

Елеонора Коляда розповіла "Хрещати�

ку", що такого кроку вся медична спіль�

нота чекала не один рік.

"Нашому центру підпорядковуються

три амбулаторії. Всі вони знаходяться да�

леко від головного центру та обслугову�

ють значну територію. Тож наявність авто

значно полегшить роботу сімейних ліка�

рів щодо надання допомоги пацієнтам,

дозволить забезпечити забір та транспор�

тування у нормальних умовах біологічних

матеріалів. Раніше це все доводилось ро�

бити, користуючись послугами громад�

ського транспорту",— додає пані Коляда.

Директор Департаменту охорони здо�

ров'я Віталій Мохорєв роз'яснив, що на�

явність машини при амбулаторіях і

справді несе в собі не тільки поліпшення

надання медичних послуг, але й соціаль�

них. Зокрема за допомогою цих автівок

не лише лікарі первинної ланки зможуть

виїжджати на термінові виклики, а й

транспортувати хворих, які мають обме�

жені можливості, на консультації до лі�

кувальних установ. Посадовці очікують,

що таке підвищення мобільності амбула�

торій дозволить знизити кількість викли�

ків карет швидкої допомоги, а отже,

зекономить бюджетні кошти.

Обслуговуватимуть та керуватимуть

машинами працівники ДП "Київмед�

транс". Аби мінімізувати нераціональний

пробіг, автівки базуватимуть на спеціаль�

них майданчиках підприємства, які роз�

містять на правому та лівому берегах.

Нагадаємо, що, відповідно до Закону

України "Про порядок проведення ре�

формування системи охорони здоров'я у

Вінницькій, Дніпропетровській, До�

нецькій областях та місті Києві", близько

двох років тому у Києві розпочато ре�

формування системи охорони здоров'я.

У рамках модернізації охорони здо�

ров'я приділяється особлива увага роз�

витку первинної ланки медичної допо�

моги (сімейній медицині): проводяться

ремонтні роботи лікувальних закладів,

закуповується нове медичне обладнання

та легкові автомобілі для центрів первин�

ної медико�санітарної допомоги.

Окрім того, у 2012 році Київ отримав

47 автомобілів екстреної швидкої медич�

ної допомоги, які були закуплені за кош�

ти державного та місцевого бюджетів

Вчора амб латорії Дарниць о о та Дніпровсь о о районів отримали 30 спеціалізованих ле ових автомобілів "Медична допомо а".
А до інця ро всі за лади первинної меди о-санітарної допомо и б д ть забезпечені власним транспортом

Андрій КУЦЕНКО:

"Майже половина пожеж у місті
виникала через необережне
поводження з вогнем, зокрема
через паління у ліжку в
нетверезому стані" 

СТОР. 4 

Особлива лікарня для тяжкохворих 

Місь а влада розширюватиме мереж хоспісної та
паліативної допомо и

СТОР. 2 

Київ продовжує готуватись 
до зими 

До 1 листопада дорожнє осподарство міста б де
отове до роботи в холодн пор ро
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У номері

Новини
"Єдиний квиток" покликаний
захистити киян
Система впровадження "Єдино о вит а" на місь-
ом транспорті приживеться Києві. Та д м ви-
словив олова Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації Оле сандр Попов прямом ефірі на теле ана-
лі "Київ". За йо о словами, мета впровадження "Єди-
но о вит а" — захистити иян, адже люди, я і щодня
орист ються місь им транспортом, змож ть зе оно-
мити на вартості поїздо , п ючи вито на тривалий
час. "Ми впровадж ємо не просто оплат , ми впрова-
дж ємо оплат , пов'язан з іль істю поїздо , з термі-
ном ви ористання то о чи іншо о вит а. Хотів би під-
реслити, що мета цьо о впровадження — захистити
иян. Чом ? Том що ияни — це люди, я і постійно
орист ються транспортом, вони мож ть пити ви-
то на тривалий час і та им чином зменшити витра-
ти, тобто б де д же с ттєва різниця",— зазначив
Оле сандр Попов. Він та ож на адав, що власни и
"Карт и иянина" отримають право без оштовно о
проїзд , а це на сьо одні близь о 400 тисяч иян. "Ко-
ристі т т ба ато, просто про це треба розповісти и-
янам, розповісти, щоб вони мо ли обрати, я а їм сис-
тема підходить",— пояснив Оле сандр Попов. Пе-
редбачається, що нова система оплати проїзд збіль-
шить дохід ом нально о транспорт та дозволить
перевізни ам оперативно реа вати на пасажиропо-
то и й оптимізов вати пар . Крім то о, чіт ий облі
пасажирів зменшить залежність ом нальних підпри-
ємств від с бсидій, вони змож ть заздале ідь план -
вати свій бюджет. За алом реалізація цьо о прое т
дозволить підвищити я ість обсл ов вання спожива-
чів, що передбачено завданням Президента У раїни
щодо розвит транспортної інфрастр т ри

8 973 житлові будинки у столиці
вже з теплом
Станом на рано 8 жовтня до централізовано о

опалення під лючено 8 973 житлові б дин и. Про це
повідомив заст пни дире тора Департамент жит-
лово- ом нальної інфрастр т ри КМДА Володимир
Баженов. Та , же обі рівається 806 б дин ів Голо-
сіївсь ом районі, 811 — Дарниць ом , 754 —
Деснянсь ом , 1 099 — Дніпровсь ом , 715 — в
Оболонсь ом , 711 — Печерсь ом , 826 — По-
дільсь ом , 894 — Святошинсь ом , 1 069 — Со-
лом'янсь ом , 1 288 — Шевчен івсь ом районах.
На адаємо, що з ідно з розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації, під лючення об'є тів
соціальної сфери до централізовано о опалення
розпочалося 30 вересня. Одночасно із зап с ом теп-
лоносія до об'є тів соціальної сфери з 1 жовтня фа-
хівці енер опостачальної омпанії розпочали і по-
етапне під лючення житлових б дин ів

Майже 4 тисячі волонтерів візьмуть
участь у суботнику
У столиці триває місячни з бла о строю, озеле-

нення та санітарно о прибирання міста. До часті
с ботни , що відб деться 12 жовтня, вже зареєс-
тр валось 3 257 иян. Пропозиції щодо часті про-
довж ють надходити до ом нально о об'єдання
"Київзеленб д" я від иян, та і від підприємств міс-
та. На адаємо, рам ах місячни а 12 жовтня відб -
деться наймасовіший с ботни з прибирання лісо-
вих б ферних зон поблиз в лиці Ж ова та прос-
пе т Гон адзе. "Кияни д же щиро від н лись на
пропозицію прибирання ліс . Адже всі ми роз мі-
ємо, що лише ртом ми здатні захистити і збере -
ти природ . Під час заход б де висаджено 1 000 сі-
янців сосни",— зазначив енеральний дире тор КО
"Київзеленб д" Михайло Царен о. Збір часни ів а -
ції 12 жовтня о 10.00 навпроти б дин № 35/24 на
в лиці Ж ова та б дин № 24 на проспе ті Гон а-
дзе. Ор анізатори а ції забезпечать сіх часни ів
необхідними засобами для прибирання. Телефон
оординатора: (050) 762-27-37

Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Я існе харч вання дош ільних та за-
альноосвітніх навчальних за ладах зав-
жди б ло особливо важливим питанням,
тож місь а влада постійно тримає р
на п льсі. Та , підписано до овір про
співпрацю з "Київхлібом", я ий р нт є-
ться на принципах партнерства влади та
бізнес , а та ож на ви онання рішення
спільно о засідання КМДА та Комітет з
е ономічних реформ щодо ор анізації
харч вання дітей навчальних за ладах
столиці із зал ченням иївсь их товаро-
виробни ів та Інстит т і ієни та медич-
ної е оло ії ім. О. М. Марзаєва НАМН
У раїни.

Днями ПАТ "Київхліб" разом з КМДА провели спіль�

ну презентацію�дегустацію хлібобулочних виробів ці�

льового призначення, зокрема дитячого харчування від

3�х років, на базі "Хлібокомбінату № 10". За словами ди�

ректора Департаменту промисловості та розвитку під�

приємництва КМДА Людмили Денисюк, виконуючи

ініціативу Президента України щодо розширення та

оптимізації мережі дошкільних та загальноосвітніх за�

кладів столиці, до співпраці залучаються київські ви�

робники, які мають всі висновки якості продукції, тоб�

то гігієнічні та санітарні. "Будемо розширювати асорти�

мент та направляти в усі освітні заклади нашого міс�

та",— повідомила пані Денисюк. Також вона зазначила,

що навчальні заклади повинні отримувати тільки ту

продукцію, яка є натуральною, безпечною, корисною та

дійсно смачною. "Із 14�ти проведених тендерів 12 ви�

грав "Київхліб". Це відкриті торги, і підприємство не по�

ступилося ні якістю, ні асортиментом продукції",— роз�

повіла Людмила Денисюк. Сьогодні "Київхліб" співпра�

цює з Інститутом гігієни та медичної екології ім. О. М.

Марзаєва НАМН України, який дав найкращі висновки

щодо продукції хлібокомбінату. "На підприємстві дина�

мічно нарощується випуск нової продукції, розширює�

ться асортимент. Так, наразі у "Хлібокомбіната № 10"

понад 15 видів нової продукції, яка відповідає виснов�

кам санепідемстанції. Тому ми звертаємося до голів рай�

держадміністрацій, до структурних підрозділів, щоб во�

ни дійсно враховували ті показники, які є на цьому під�

приємстві",— підкреслила пані Денисюк.

За словами заступника гендиректора ПАТ "Київ�

хліб" Андрія Прохорова, сьогодні підприємство по�

ставляє близько 30�ти тонн продукції на добу столич�

ним бюджетним організаціям, зокрема лікарням,

школам, силовим відомствам. "В основному 85—90

% — це батон, хліб український та пшеничний",— роз�

повів пан Прохоров. Також він наголосив на тому, що

та продукція, яку виробляє хлібокомбінат, високої

якості та може бути представлена у навчальних закла�

дах. "Наша продукція якісна, бо вона відповідає як гі�

гієнічним, так і санітарним вимогам. Наразі не всі під�

приємства можуть складати нам конкуренцію. Крім

того, на всіх підприємствах "Київхлібу" діє сертифіко�

вана система управління якістю ISO 9001",— зауважив

Андрій Прохоров.

Людмила Денисюк, зі свого боку, також нагадала, що

перші кроки співпраці між КМДА та "Київхлібом" бу�

ли вже зроблені раніше. Прикладом цього є підписа�

ний сторонами договір, який є гарантією того, що ціна

на соціальні сорти хліба залишатиметься сталою до

2015 року. "Також ми будемо проводити важливі заходи

для наших мешканців, тобто стримувати ціни та дава�

ти якісний продукт",— наголосила пані Денисюк. При

цьому вона нагадала, що ситуація по промисловим ви�

робам у столиці дуже складна. "Індекс промислової

продукції зменшився на 9,3 % за січень�серпень 2013

року, перш за все це за рахунок підприємств харчової

галузі. На 13,4 % наші хлібопекарні зменшили випуск

продукції. Ми повинні зробити все для того, щоб наша

промислова галузь, харчова, на сьогодні була конку�

рентоспроможна, і наше завдання — залучити торго�

вельні мережі, комунальні підприємства, навчальні за�

клади користуватися та закуповувати продукцію саме

київського виробника",— зазначила Людмила Всево�

лодівна
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Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Забезпечити иян я існою та
дост пною медичною допомо-
ою — та е завдання ставить
перед собою місь а влада. У
цьом онте сті саме розви-
то первинної лан и є пріори-
тетом для сфери охорони
здоров'я. Вчора б в зробле-
ний ще один ро щодо за-
безпечення дост пності лі ар-
сь их посл для иян — ам-
б латорії двох районів, Дар-
ниць о о та Дніпровсь о о,
отримали автомобілі. А до
інця ро всі за лад первин-
ної меди о-санітарної допомо-
и б д ть забезпечені влас-
ним транспортом.
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Новини

Олександр Попов: "Влада в місті працюватиме, 
поки вона не буде переобрана"
На сьо однішній день Київсь а місь а рада має достатньо олосів деп -

татів, щоб працювати і приймати важливі для життєдіяльності міста і иян
рішення. Про це повідомив прямом ефірі на теле аналі “Київ” олова
КМДА Оле сандр Попов, омент ючи рез льтативність проведення сесії
місь ої ради, я а відб лася серед , 2 жовтня.
“Ми не подаємо на роз ляд місь ої ради я ихось рішень, я і неправиль-

ні, несправедливі по відношенню до иян, і ця сесія — ще одне підтвер-
дження том , тобто д же важливі для життєдіяльності міста питання вирі-
ш ються. 80 олосів зі 120 — це той онстр тив, я ий є, я ий хоче пра-
цювати, я ий хоче, щоб Київ розвивався. Том , хто не хоче, той нехай не
приходить”,— за важив Оле сандр Попов.
Він та ож на адав, що деп тати працюватим ть доти, до и не б де об-

раний новий деп татсь ий орп с.
“Хто б і що не азав, хто б я не хотів, я мож д же впевнено заявити,

що влада в місті б де працювати, по и вона не б де переобрана, це за-
онно, це справедливо по відношенню до Києва, до перспе тив розвит ,
до забезпечення життєдіяльності міста”,— заявив Попов.
Зазначимо, на сесії 2 жовтня місь а рада про олос вала за зміни до бю-

джет , про рами соціально-е ономічно о розвит і новації медичній
сфері

Ветерани отримають матеріальну допомогу
О рім бюджетних виплат з на оди 70-річчя визволення Києва від фа-

шистсь их за арбни ів, ветерани додат ово отримають позабюджетн
матеріальн допомо . Про це розповів олова Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації Оле сандр Попов прямом ефірі на теле аналі “Київ”.
За йо о словами, позабюджетна матеріальна допомо а б де надана
сім ветеранам Вели ої Вітчизняної війни, я і обороняли Київ.
“Саме часни ам визволення або оборони Києва б де надана позабю-

джетна матеріальна допомо а, вона б де с ттєвою, там ще десь 3–4 ти-
сячі ривень. Ми зараз ор анізов ємо позабюджетний фонд, я ий додат-
ово дозволить ожном із 498-ми часни ів оборони або визволення Ки-
єва отримати додат ово ще до цьо о рішення та матеріальн допомо-
”,— під реслив Оле сандр Попов.
На адаємо, 2 жовтня деп тати Київради підтримали прое т рішення що-

до надання одноразової адресної матеріальної допомо и ветеранам Ве-
ли ої Вітчизняної війни та жертвам нацистсь их переслід вань з на оди
відзначення 69-ї річниці визволення У раїни та 70-ї річниці визволення Ки-
єва від фашистсь их за арбни ів та на ви онання завдань Президента
У раїни щодо посилення соціально о захист найбільш разливих верств
населення

Цифра дня

7 263,4 
млн грн – на таку суму виконано будівельних робіт у січні–серпні
2013 року підприємствами міста Києва 
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Мобільний додаток уже завантажили 
3 139 користувачів
За тиждень, що мин в з момент появи вільном дост пі мобільно о

додат а для еле тронних звернень ромадян “КМДА 1551”, йо о заванта-
жили на свої пристрої 3 139 орист вачів.
Про це повідомив заст пни олови Київсь ої місь ої державної адмініс-

трації — ерівни апарат Оле сандр П занов.
“Дійсно приємно, що ініціатива КМДА знайшла від небайд жих и-

ян. Вони встановлюють додато на свої пристрої і залишають звернення.
Сподіваюсь, що завдя и та им меш анцям — з а тивною життєвою пози-
цією — сі недолі и бла о строю, житлово- ом нально о осподарства та
інших сфер життя столиці, я і раніше прихов валися та замовч валися
безвідповідальними чиновни ами, стан ть явними і б д ть виправлені”,—
за важив Оле сандр П занов.
За йо о даними, на пристрої з операційною системою iOS б ло здійс-

нено 1 648 завантажень, а з Android — 1 491.
Проте орист вачі Android-приладів поводилися дещо а тивніше: за

тиждень вони залишили 634 звернення, а орист вачі пристроїв з iOS —
459.
Усі отримані звернення після оперативної модерації направлено до про-

фільних стр т рних підрозділів КМДА для я найшвидшо о вирішення
проблем

У Деснянському районі 3 га землі самовільно 
зайняті під парковки
Рез льтати про рорсь их перевіро ф н ціон вання иївсь их

пар майданчи ів засвідчили нові фа ти пор шень з бо с б’є тів
осподарювання, я і працюють цій сфері посл .
Та , перевір ами із зал ченням фахівців Держфінінспе ції та сіль-
оспінспе ції встановлено, що власни и дея их автостояно за відс т-
ності б дь-я их дозвільних до ментів, я і б засвідч вали виділення їм
землі, самовільно облашт вали пар ов и та неза онно стя вали ош-
ти з автовласни ів за орист вання ними. Зважаючи на виявлені по-
р шення про рат рою Києва заявлено ще 4 позови про звільнення
земельних діляно , я і неза онно ви ористов ються я пар вальні
майданчи и на території Деснянсь о о район .
За виснов ами онтролерів, за альна площа самовільно зайнятої тери-

торії під автостоян и с ладає близь о 3 а. Вартість цієї землі разі о-
мерційно о ви ористання становить 57 млн ривень.
На адаємо, цьом році про рат ра м. Києва виявила близь о 60-ти

пар майданчи ів, я і працюють з р бими пор шеннями. Я рез льтат, до
с д б ло заявлено 17 позовів щодо розірвання до оворів між КП “Київ-
транспар сервіс” та с б’є тами осподарювання, я і е спл ат ють пар -
вальні майданчи и без належних правових підстав. У подальшом за о-
ле тивними зверненнями деп татів Київради про рат рою із зал ченням
онтролюючих ор анів б ло ор анізовано перевір сіх без винят пар-
майданчи ів з метою поряд вання цієї сфери осподарсь ої діяльності
та приведення її відповідність чинном за онодавств

Сьогодні в столиці ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в правлінні вн трішньої тор івлі та поб т ,
серед , 9 жовтня, в столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і

ярмар и. Зо рема сьо одні тор ватим ть Голосіївсь ом районі на
Страте ічном шосе, 6-8; Дніпровсь ом — на просп. Возз’єднання, 2-
10; Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; Святошинсь ом — на
в л. Підлісній, 8, на розі просп. Перемо и та б льв. А адемі а Вернадсь о-
о, на розі в л. Т л зи та б льв. Р. Роллана; Шевчен івсь ом — на в л.
Тр довій, 7-а.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти харч -

вання за цінами на 10–15 % нижчими від рин ових

Особлива лікарня 
для тяжкохворих
Міська влада розширюватиме мережу хоспісної та паліативної допомоги
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Робота столичної влади
спрямована на підняття
рівня надання медичних
посл та створення ідних
мов для переб вання й
лі вання тяж охворих.
Зо рема Києві план єть-
ся розширити мереж хос-
пісів й привести їх робот
до європейсь их норм.
Відповідний Меморанд м
про співпрацю чора під-
писали Департамент охо-
рони здоров’я і У раїнсь а
лі а сприяння розвит па-
ліативної та хоспісної до-
помо и під час робочо о
візит заст пни а олови
КМДА Ві тора Коржа до
одно о із та их відділень
для тяж охворих, що діє
на базі Київсь ої місь ої
лінічної лі арні № 2.

Нині у Києві офіційно працюють

три хоспіси: відділення паліативної

медицини на 25 ліжок Київського

міського клінічного онкологічного

центру (вул. Верховинна, 69), хос!

пісне відділення на 70 ліжок Київ!

ської міської клінічної лікарні № 10

(просп. Голосіївський, 59!а) та хос!

пісне відділення на 30 ліжок Київ!

ської міської клінічної лікарні № 2

(вул. Попудренка, 36).

У цьому хоспісі перебувають онко!

хворі та хворі з терапевтичними проб!

лемами, що проживають на Лівому

березі. Окрім медичного догляду, з

тяжкохворими тут працює психолог.

Пацієнти перебувають у закладі під

постійним наглядом, адже в кожній

кімнаті встановлена відеокамера, зоб!

раження з якої виводиться на монітор

центрального пункту керування.

Хоча більшість із хворих до того,

як потрапити в цей медзаклад, не

мала уявлення про хоспіс, все ж ду!

же задоволені наданням послуг та

обслуговуванням. Антоніна Лубяна

у хоспісі вже чотири місяці, сюди з

госпіталю її привезла дочка. Жінка

розповіла “Хрещатику”, що праців!

ники тут привітні й добре за усіма

доглядають. “Коли щось попросиш,

то відразу допомагають. А коли теп!

ло, то вивозять на прогулянку,— ка!

же Антоніна Павлівна.— Тут добре

те, що ми під постійним медичним

наглядом й отримуємо усі ліки та

проходимо процедури вчасно”.

Працівники відділення відзнача!

ють, що для людей, які тут перебува!

ють, дуже важливо, аби з ними спіл!

кувалися й вислуховували їх. Відзна!

чимо, головним чином паліативної

допомоги потребують онкологічні

хворі, а також хворі на СНІД та ту!

беркульоз.

Персонал паліативної служби до!

лає чимало складних особливостей

своєї роботи. Усі 100 % хоспісних

хворих є інвалідами 1!ї групи, тобто

потребують постійного спостере!

ження. Близько 45 % хворих мають

порушення тазових органів. 70 % —

повністю нерухомі, що зумовлює

наявність пролежнів і вимагає від

персоналу великих фізичних зусиль.

50 % хворих мають порушення пси!

хіки, що створює додаткове емоцій!

не навантаження при спілкуванні.

Як зазначив директор Департа!

менту охорони здоров’я Віталій Мо!

хорєв, цих 125!ти ліжок, які є сього!

дні, недостатньо, аби забезпечити у

повному об’ємі ту потребу в палі!

ативній та хоспісній допомозі, яка

сьогодні є у місті. “Тому зараз від!

працьована і затверджена у Києві

програма розвитку паліативної та

хоспісної допомоги на найближчих

чотири роки. У програмі передбаче!

но відкриття додаткових відділень

на базі наших лікувальних закла!

дів”,— каже Віталій Мохорєв.

За його словами, відповідно до

підписаного меморандуму, з Україн!

ською лігою сприяння розвитку па!

ліативної та хоспісної допомоги у

Києві передбачено створення дитя!

чого хоспісу, адже, на жаль, ця тема

стосується не тільки дорослих, а й

дітей. “Ми прагнемо створити таку

систему надання допомоги, яка б

відповідала міжнародним стандар!

там, які нині передбачають не мен!

ше одного ліжка на 10 тис. населен!

ня”,— відзначив пан Мохорєв.

Крім цього, у місті планують

створити не тільки госпітальну базу,

а й підготувати відповідну службу

для надання паліативної допомоги

вдома.

До слова, у рамках підписаної угоди

передбачено фінансування лікуваль!

них закладів, аби створити гідні умови

для пацієнтів, близько 1 млн грн.

Заступник голови КМДА Віктор

Корж відзначив, що ця тема дуже

непроста, тому зараз місцева влада

робить серйозні кроки щодо удо!

сконалення й покращення хоспіс!

ної та паліативної допомоги. Все це

робиться на виконання соціальних

ініціатив Президента. “Розроблено

план заходів по терміновому удо!

сконаленню надання допомоги

тяжкохворим. Ми будемо працюва!

ти, поки не вийдемо на цифру у 300

ліжок для столиці. Резерви у міської

влади є, й ми найближчим часом у

рамках проведення реформи галузі

охорони здоров’я будемо працюва!

ти, щоб ця допомога надавалась на

найвищому рівні”,— зазначив Вік!

тор Корж

Київ продовжує готуватись
до зими
До 1 листопада дорожнє господарство міста буде готове до роботи 
в холодну пору року
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Цифри на алендарі невпинно на-
ближають нас до холодної пори ро-
. Тож аби зима та сні приносили
иянам лише приємні враження,
місь а влада заздале ідь розпочала
під отов столично о осподарства
до роботи в осінньо-зимовий період.
Стабільно працювати під час неспри-
ятливих по одних мов же отові
транспортни и міста, а до 1 листо-
пада під от ють і дорожнє осподар-
ство столиці.

Як зазначив генеральний директор КК “Київ!

автодор” Петро Береговий, серед основних аспек!

тів підготовки до роботи в осінньо!зимовий період

визначено такі напрямки: підготовка вулично!

транспортної мережі, дорожньої техніки та заготів!

ля посипальних матеріалів та реагентів. Наразі

працівниками корпорації в належний стан приве!

дені майданчики для тимчасового складування

снігу, підготовлено 11 ангарів!солесховищ, площа

яких дозволяє вмістити до 40 тис. тонн солі.

Всього ж на поточний зимовий період передбаче!

но заготовити 51,4 тис. тонн технічної солі. Пара!

лельно столичні автодорівці приводять до належно!

го санітарно!технічного стану виробничі бази. На!

разі відремонтовано 34 приміщення.

Для ручного прибирання балансових територій

шляхово!експлуатаційні підприємства підготовили

1 785 одиниць шанцевого інструменту, у тому числі

1 324 лопати для прибирання снігу, що складає 82 %

від потреби.

Щодо снігоприбиральної техніки, то “Київавто!

дор” планує підготувати 297 одиниць, 282 з яких вже

готові. Однак, як зазначив пан Береговий, цієї тех!

ніки недостатньо, аби повністю задовольнити по!

треби міста. Тож КП ШЕУ районів укладають дого!

вори з підприємствами на залучення допоміжної

прибиральної техніки. Так, уже укладено договорів

на 177 одиниць додаткової техніки.

Окрім того, половина наявної на балансі корпо!

рації техніки вже відслужила свій нормативний екс!

плуатаційний вік. Тож, відповідно до рішення Київ!

ради щодо надання дозволу “Київавтодору” на при!

дбання основних фондів на лізингових умовах, кор!

порацією наразі визначені умови та об’явлені від!

криті торги.

Голова КМДА Олександр Попов доручив про!

фільному заступнику та відповідальним посадов!

цям прискорити цю роботу. “Це єдиний спосіб, за!

вдячуючи якому ми зможемо отримати сучасну тех!

ніку. Це питання потрібно довести до завершення,

аби вже в цьому році місто отримало перший обсяг

техніки, а на початок наступного — реалізувати всі

100 млн грн. Всі машини і агрегати, безумовно, ма!

ють бути сучасними та в максимальному обсязі за!

куплені на українських підприємствах”,— наголо!

сив Олександр Попов.

Окрім того, на виконання ініціатив Президента

України щодо поліпшення якості надання транс!

портних послуг киянам очільник міськадміністрації

поставив перед комунальниками завдання до 1 лис!

топада підготувати дорожнє господарство міста до

роботи в осінньо!зимовий період.

Активно готуються до роботи взимку і транс!

портники міста. Так, за словами гендиректора КП

"Київпастранс" Миколи Ламбуцького, наразі під!

приємство проводить роботи щодо збільшення

кількості багатомісних автобусів та тролейбусів на

маршрутах. Так, до зими підготують 425 тролейбу!

сів, 240 трамваїв та 410 автобусів. Окрім того, на

випадок нештатних ситуацій створено резерв авто!

бусів. А от для розчищення шляхів під час снігопа!

дів уже підготовлено 3 поливомийки!піскорозки!

дачі, 13 снігоочищувачів трамвайних колій, 9 буль!

дозерів ДТ, 7 екскаваторів та 10 тракторів з відва!

лом МТЗ!80. Крім того, для зимового утримання і

прибирання закріплених територій загального ко!

ристування “Київпастранс” заготовив 295 тонн

піску та 45 тонн солі.

Триває підготовка і рухомого складу столичного

метрополітену. Зокрема проведено комісійний ог!

ляд 256!ти вагонів, триває ремонт і підготовка до зи!

мових робіт автомобільного і спеціального транс!

порту. Провели метрополітенівці і капітальний та

поточний ремонт 108!ми вагонів, восьми ескалато!

рів та їхніх вузлів. Також виконано скління розбитих

вітражів павільйонів станцій “Оболонь”, “Петрів!

ка”, “Дніпро”, “Дарниця”. Проведено поточний

ремонт 35!ти стрілочних електроприводів.

На всіх транспортних об’єктах тривають роботи з

підготовки службово!виробничих приміщень та

проводиться укомплектування зимового одягу та

взуття для працівників метрополітену

Пацієнти переб вають т т під постійним на лядом, адже в ожній імнаті
встановлена відео амера, зображення з я ої виводиться на монітор
центрально о п н т ер вання

Для роботи зимов пор "Київавтодор" план є під от вати 297 одиниць сні оприбиральної техні и,
282 з я их вже отові
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Тиждень малого 
та середнього бізнесу
У столичній “КиївЕ споПлазі”

триває підприємниць ий фор м
“Тиждень мало о та середньо о
бізнес в У раїні”. Зо рема сьо-
одні продовжить свою робот
бан івсь а онференція SME
Banking Conference, оловною те-
мою я ої є піль ове редит вання
мало о та середньо о бізнес , а
та ож нові бан івсь і інстр менти
для МСБ. Після її завершення фо-
р м продовжиться дис сійною
панеллю “Освіта для раїнсь о о
бізнес — без л здість, можли-
вість чи необхідність?”. Найбільш
насичена про рама план ється
на останні два дні фор м — 10 і
11 жовтня. Зо рема перед сл ха-
чами вист плять відомі е сперти
з найа т альнішими для підпри-
ємців темами, а та ож пройд ть
вор шопи, на я их часни и фо-
р м змож ть отримати пра тичні
навич и в бізнес-план ванні, он-
лайн-прос ванні, інте рації ІТ-
систем, роботі за франчайзин о-
вими схемами та ба атьох інших
питань

У столиці продовжують 
зводити житло

Напередодні на проспе ті Ге-
роїв Сталін рада столиці відб -
лося рочисте введення в е спл -
атацію ба атоповерхово о б дин-

ЖК “Пар Сто н”. За інчення
б дівництва 1-ї та 2-ої се ції ста-
ло можливим завдя и фінанс -
ванню Державної іпотечної ста-
нови розмірі 50 млн рн, повідо-
мили відомстві. Площа житла
дано о об’є та становить 10,5
тис. в. метрів, що с ладає 166
вартир. Б дівництво омпле с

розпочалося ще 2010 році. За
словами олови правління ДІУ
Валентина Рибач а, ба ато лю-
дей придбали вартири ще на
етапі б дівництва. “Ви онання
соціальних ініціатив Президента
У раїни Ві тора Ян овича та
прем’єр-міністра Ми оли Азаро-
ва завжди б ло пріоритетом ро-
боті нашої станови. Сьо одні ми
вже профінанс вали 35 житлових
об’є тів по всій території У раїни.
А це понад 600 тис. в. метрів
житла”,— під реслив Валентин
Рибач . Кредити для придбання
житла в цьом житловом ом-
пле сі б д ть надаватися рома-
дянам на піль ових мовах за під-
трим и ДІУ

ТРЦ на Лук’янівці: 
зміни в русі

Мин ло о тижня на місці о-
лишньо о Л ’янівсь о о трам-
вайно о депо Києві почалося
б дівництво ТРЦ “Л ’янів а”, за-
вершення я о о очі ється 2015
році. Разом з б дівництвом тор-
овельно о центр інвесторам
довелося попрацювати над ом-
промісним вирішенням можливих
транспортних проблем нав оло
Л ’янів и. Я зазначили “Хреща-
ти ” Департаменті містоб д -
вання та архіте т ри КМДА, пи-
тання вплив заплановано о тор-
овельно-розважально о центр
на транспортно-пішохідн сит -
ацію б ло детально пропрацьова-
но ще в січні. “Вже тоді, з шести
запропонованих до роз ляд ва-
ріантів, б в відібраний той, що
найбільше виріш є проп с н
здатність приле лих в лиць. Об-
ране прое тне рішення б ло
з оджено і представлено до

роз ляд на містоб дівній раді. У
рез льтаті либо о о системно о
аналіз б ло прийнято рішення
створити на цій території с час-
ний місь ий центр, я ий ціл ом
відповідатиме ритеріям ом-
фортно о п блічно о простор .
Це той випадо , оли інтереси
місь ої ромади та бізнес спів-
падають на 100%. Водночас та-
ий підхід ціл ом відповідає зав-
данням страте ічної ініціативи
“Центр пор ч з домом”,— зазна-
чив заст пни дире тора Депар-
тамент містоб д вання та архі-
те т ри Андрій Вавриш.
Я повідомлялось, с ладі ро-

біт б дівництва ново о ТРЦ пе-
редбачаються заходи щодо пере-
творення схеми р х . За рах но
території заб довни а розширять
в лицю Бердичівсь з двох см
односторонньо о р х до чоти-
рьох в обидві сторони. Трамвайні
олії біля рин прибер ть і забо-
ронять проїзд транспорт з в ли-
ці Мельни ова. Для пішоходів т т
зроблять підземний перехід і
прибер ть іос и

У Києві стартував новий
проект

У столиці біля приміщення Мін-
природи 8 жовтня старт вала
природоохоронна про рама “Ви-
идай правильно!”, рам ах я ої
вперше в У раїні б де ор анізо-
вано омпле сн систем збор
та тилізації відпрацьованих а -
м ляторів і батарейо , повідоми-
ли відомстві. Прое т старт є з
Києва та Львова, а вже до інця
ро спеціальні безпечні онтей-
нери для збор хімічних джерел
стр м б д ть встановлені в сіх
ма азинах омпанії стільни ово о

зв’яз , приміщеннях ор анів
влади, в зів та омпаній-партне-
рів. Одночасно б де проводитися
інформаційна а ція, спрямована
на підвищення е оло ічної освіче-
ності ромадян. Про рама “Ви и-
дай правильно!” та ож передба-
чає збері ання та тилізацію зі-
браних батарейо відповідності
до е оло ічних норм ЄС. Вже до
інця цьо о ро понад півтисячі
п н тів збор по всій У раїні б -
д ть отові прийняти відпрацьо-
вані а м лятори та батарей и з
арантією їх подальшо о безпеч-
но о транспорт вання, збері ан-
ня та тилізації. Про рама “Ви и-
дай правильно!” діятиме на по-
стійній основі, і до неї може дол -
читися ожен бажаючий. Стати
часни ом про рами та встано-
вити спеціальні онтейнери для
збор батарейо може б дь-я а
ор анізація чи омпанія. “Про ра-
ма “Ви идай правильно!” є пілот-
ним прое том. На першом етапі
реалізації прое т ми план ємо
визначити об’єм зібраних бата-
рейо , але по и що зосередж -
ємося на їх безпечном збері ан-
ні. Залежно від об’ємів зібраних
батарейо , ми б демо приймати
рішення про їх подальш долю —
е спорт за ордон і передача
омпаніям, я і займаються тилі-
зацією, чи розвито власних по-
т жностей з перероб и батаре-
йо на території У раїни”,— за-
значив міністр Оле Прос ря ов.
На сьо одні ПП “РІАЛ” отримало
ліцензію Мінприроди на право
провадження операцій сфері
поводження з небезпечними від-
ходами (збирання, збері ання,
перевезення), том числі не-
сортованих відпрацьованих бата-
рейо та а м ляторів

Новий збір обвалив 
автопродажі
В У раїні просів рино вжива-

них автомобілів. Та , вересні
число проданих “ле ови ів” впа-
ло нижче березнево о по азни а.
Про це повідомили “Хрещати ”
аналіти и сайт приватних о оло-
шень Slando.
З вітня на Slando продавалося

більш я 5 тисяч вживаних авто-
мобілів місяць. Що с ладало
більше 15% від всіх виставлених
на продаж ле ових машин. Про-
те серпні і вересні по азни и
почали зниж ватись. В рез льтаті
цьо о іль ість од продаж впа-
ла нижче по азни а за березень
цьо о ро , оли через по одні
аномалії по пці часто від ладали
півлю авто.
Однією з причин та о о явища

може б ти введення тилізацій-
но о збор , отрий почав діяти з

1 вересня. Новий збір с ттєво
підняв ціни на нові та ви ористо-
вані авто. Та им чином, по пці
нама ались пити авто до вве-
дення ново о подат або ж від-
ласти півлю машини на май-
б тнє.
На адаємо, найпоп лярнішими

моделями на вторинном рин
У раїни є: Daewo/Lanos/Sens
(2,95% від за ально о числа авто-
мобілів), ВАЗ 2101 (1,75%), ВАЗ
2106 (1,43%), Audi/A6 (1,31%) та
Chevrolet/Aveo (1,30%). А портрет
типово о авто на вторинном
рин ви лядає та : седан, 14 ро-
ів, з механі ою, на бензині, що
ошт є 76,5 тис. рн.
Наразі в базі сайт збері аєть-

ся більше 5 млн приватних о оло-
шень від раїнсь их інтернет- о-
рист вачів. З них майже 450 тис.
пропозицій припадає на розділ
“Транспорт” на Slando
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ЕКОНОМІКА
Хрещатик 9 жовтня 2013 року

Економічний відбір
"Хрещатик" досліджував перспективи приєднання України до зони вільної торгівлі з ЄС

Зовнішня торгівля — 
локомотив економіки

Зайвий раз немає потреби наголо�

шувати на тому, що зовнішня торгів�

ля є дуже важливою для економіки

України, адже саме вона формує від

50 % до 52 % ВВП. Лише замисліть�

ся, більше половини торгових опе�

рацій у нас припадає саме на опера�

ції, пов’язані з експортом або імпор�

том товарів чи послуг! За таких об�

ставин вибір надійного торговель�

ного партнера та сталих ринків збуту

є одним з найголовніших стратегіч�

них завдань діючої влади. Саме від

цього вибору залежатиме добробут

кожного з нас. Підтверджує цю тезу

й президент Українського союзу

промисловців і підприємців Анато�

лій Кінах, мовою цифр яскраво де�

монструючи сучасний стан справ у

сфері зовнішньої торгівлі. Так, 25 %

нашої зовнішньої торгівлі припадає

на ЄС і 40 % — на країни Митного

союзу, з яких 32 % складає торгівля з

Російською Федерацією. Щоправда,

у грошовому еквіваленті ситуація

щодо торгівлі з Європейським та

Митним союзами виглядає при�

близно рівною. За даними держста�

тистики, за I півріччя нинішнього

року Україна експортувала продук�

ції до ЄС на $8,4 млрд, а до країн

МС — на $9,7 млрд. Натомість ім�

порт з країн ЄС за аналогічний пері�

од склав $12,4 млрд, порівняно з

$11,7 млрд з МС.

Як бачимо, імпорт продукції та

послуг з ЄС та МС дещо перевищує

експорт. Але при детальному аналізі

можна побачити, що 60 % торгівлі із

закордонними партнерами припа�

дає на енергоємні та ресурсоємні га�

лузі. Особливо ця динаміка відчу�

вається у торгівлі з Росією. Ми ім�

портуємо мінімум 60 % сировини

(природний газ, нафта, нафтопро�

дукти) з РФ. З ЄС ситуація дещо ін�

ша, адже 40 % імпорту звідти — це

так званий інвестиційний імпорт,

тобто поставка обладнання та пере�

дових технологій, які потім вико�

ристовуються на наших підприєм�

ствах для виготовлення продукції

більш високої якості.

500'мільйонний ринок 
без кордонів

Отже, з точки зору розвитку на�

ціональної економіки, підвищення

стандартів, якості виробництва,

ЗВТ відкриває непогані перспекти�

ви для виходу українських підпри�

ємств із своєю продукцією на 500�

мільйонний європейський ринок

(порівняно зі 170�мільонним рин�

ком МС). У разі підписання асоці�

ації з ЄС в рамках ЗВТ передбачає�

ться взаємна лібералізація торгівлі

як промисловими, так і сільськогос�

подарськими товарами, що спри�

ятиме зниженню фактичних та ад�

міністративних витрат бізнесу. Ска�

сування чи суттєве зменшення ввіз�

них мит передбачено для більш ніж

95 % тарифних позицій. Стосовно

окремих товарів мито на імпорт по�

ступово зменшуватиметься або ска�

совуватиметься. Також вживати�

муться необхідні заходи для посту�

пового досягнення відповідності з

технічними регламентами ЄС, єв�

ропейськими процедурами стандар�

тизації, метрології, акредитації та

оцінки відповідності та системою

ринкового нагляду. Окрім цього,

Україна має адаптувати до свого за�

конодавства європейські норми у

галузі захисту торгівлі, санітарних

та фітосанітарних норм, держзаку�

півель, інтелектуальної власності,

конкуренції, енергетики, що по�

в’язана з торгівлею тощо.

Як бачимо, асоціація з ЄС — це не

лише торгова угода (ЗВТ), а й інші

вимоги щодо інституційного роз�

витку нашої держави, дотримання

різних норм та стандартів.

До речі, 18 вересня Кабмін схва�

лив проект Угоди про асоціацію між

Україною та ЄС, який включає 486

статей на 236�ти сторінках та міс�

тить рекомендації до адаптації зако�

нодавства до норм та стандартів Єв�

росоюзу. При цьому передбачений

певний адаптаційний період, під час

якого вітчизняні підприємства мо�

жуть прилаштуватися до норм та

стандартів ЄС. Протягом жовтня всі

питання та вимоги ЄС, які містяться

в цій Угоді, за запевняннями голови

парламентського комітету з питань

податкової та митної політики Віта�

лія Хомутинника, мають бути вирі�

шені позитивно.

Наслідки створення ЗВТ 
для економіки

Для національного бізнесу імпле�

ментація економічної складової

Угоди про асоціацію та створення

ЗВТ означатиме нові можливості

для експорту до країн�членів ЄС за�

вдяки зниженню тарифних та, що

найважливіше, нетарифних бар’єрів

для виходу на ринок Євросоюзу,

який на сьогодні є найбільшим ре�

гіональним торговельним майдан�

чиком. Потенційні економічні виго�

ди від будь�якого регіонального ін�

теграційного проекту економісти

завжди співвідносять з розміром

ринку, з яким ця інтеграція відбуває�

ться. Себто, чим більшим є ринок, з

котрим укладається угода про ство�

рення зони вільної торгівлі, тим,

певна річ, більшими в абсолютному

вимірі є потенційні виграші для на�

ціональної економіки.

Після підписання Угоди про асо�

ціацію і, як результат, входження до

ЗВТ прогнозується позитивна дина�

міка щодо доступу наших товарів на

ринки третіх країн завдяки гармоні�

зації українських технічних регла�

ментів та стандартів із відповідними

нормативними актами ЄС, що озна�

чатиме перехід на міжнародні стан�

дарти. Також можна очікувати на

покращення внутрішнього бізнес�

клімату, оскільки пристосування до

норм і правил ЄС означатиме зміни

в національному законодавстві, які

призведуть до прозорих правил гри,

а відтак зроблять умови на внутріш�

ньому ринку більш привабливими

для іноземних інвесторів, що, у свою

чергу, має стимулювати притік ін�

вестицій та зниження вартості капі�

талу. А зростання внутрішньої кон�

куренції за рахунок поступової лібе�

ралізації тарифних і нетарифних об�

межень торгівлі призведе до пере�

розподілу ресурсів й капіталу між

підприємствами та цілими сектора�

ми економіки. Це згодом матиме

оздоровчий вплив на економіку кра�

їни, підвищить її ефективність та

стійкість.

Що стосується економіки столи�

ці, то вона вже давно орієнтована на

Євросоюз, показники експорту в

країни СНД поступаються аналогіч�

ним показникам торгівлі з ЄС. Тому

підписання Угоди про асоціацію з

ЄС і в його рамках — Угоди про зону

вільної торгівлі — має позитивно

позначитися й на розвитку Києва

вже в середньостроковій перспекти�

ві паралельно зі зміцненням госпо�

дарських зв’язків з Росією та СНД.

Наслідки створення ЗВТ 
для споживача

Якщо справдяться кращі прогно�

зи, то на Україну чекатимуть зрос�

тання доходів за рахунок створення

нових робочих місць та зростання

обсягів виробництва. Однак це зрос�

тання буде розподілено нерівномір�

но й залежатиме від галузі вироб�

ництва. Іншими словами, на нас,

скоріше за все, чекає перерозподіл

праці, поява нових спеціальностей,

збільшення вимог до кваліфікацій�

ного рівня робітників. Тобто, більш

конкурентні підприємства, які

швидше пристосуються до європей�

ських норм та стандартів, а також

матимуть у своєму арсеналі кваліфі�

кований та продуктивний персонал,

чекатиме розквіт та підвищення

прибутків, заробітних плат найма�

них працівників, їх соціальної захи�

щеності тощо. Ті, підприємства, які

не впораються з конкуренцією, за�

роблятимуть менше чи взагалі бу�

дуть вимушені припинити свій біз�

нес. Все залежатиме від менеджмен�

ту підприємства та його вміння

адаптуватися до нових умов та еко�

номічних викликів, використовува�

ти європейський вектор розвитку як

стимул для внутрішньої модернізації

Ще одним позитивним моментом

стане, безперечно, доступ до біль�

шого асортименту продукції як єв�

ропейського походження, так і влас�

ного виробництва. У цьому сенсі не�

має потреби зайвий раз нагадувати

про високу якість такої продукції у

зв’язку із запровадженням в нашій

країні європейських вимог якості.

Хоча деякі фахівці не бачать пер�

спективи напливу асортименту єв�

ропейської продукції ніж ту, що ми

бачимо вже зараз на полицях наших

супермаркетів, все ж таки можна

спрогнозувати поступове підвищен�

ня товарних позицій з Європи на 10�

20 % протягом перших років після

підписання Угоди про асоціацію між

Україною та ЄС.

Замість висновків

Звичайно, перші роки адаптації

до європейських умов ведення біз�

несу і торгівлі будуть непростими

для нашої країни. І це нормальне

явище, адже системні перетворен�

ня майже завжди призводять до

певних короткострокових втрат.

Проте факт підписання Угоди про

асоціацію значно підвищить інвес�

тиційну привабливість та приток

іноземних інвестицій. І для цього є

всі підстави. Адже прямі іноземні

інвестиції в Україну за роки неза�

лежності склали майже $60 млрд,

80 % з яких мають саме європей�

ське походження. Навіть якщо ви�

ключити з цього списку Кіпр, доля

якого становить 32 % іноземних ін�

вестицій, то на європейські держа�

ви все одно припадатиме 48�50 %

інвестицій в українську економіку.

Інвестицій з країн СНД, напри�

клад, надійшло 8 %, з яких росій�

ська доля складає 7,4 %. Отже, за

умов приєднання до ЗВТ, зрештою,

маємо всі підстави вважати, що на�

ведені цифри щодо європейських

інвестицій в українську економіку

лише зростатимуть.

Так, спочатку нам буде не дуже

просто, але це цілком нормальна

боротьба за економічне виживан�

ня, певний “природний відбір”,

який, врешті�решт, призведе до

конче необхідних, позитивних змін

в економіці, від яких виграє насам�

перед пересічний українець. До то�

го ж, заплановане встановлення у

подальшому безвізового режиму

для громадян України також є сьо�

годні вагомим аргументом у диску�

сіях.

Водночас як ЄС, так і РФ, лідер

Митного союзу, залишаються стра�

тегічними партнерами України, від�

так сторони “приречені” на взаємо�

вигідну співпрацю на постійній ос�

нові. Європейський вектор розвитку

має додати новий імпульс для по�

дальшого зближення зі стратегічни�

ми партнерами в євразійському ре�

гіоні

Ольга ДРОЗДОВА
“Хрещатик”

Чим ближче ми наближаємося до Вільнюсь о о саміт ,
заплановано о на інець листопада цьо о ро , тим ви-
ще рад с дис сії нав оло асоційовано о членства
У раїни в ЄС та приєднання до всеохоплюючої зони
вільної тор івлі (ЗВТ) з одно о бо та рс на збли-
ження з Митним союзом і Росією з іншо о. У раїнсь ий
політи м розділився на два табори, а іт ючи населен-
ня за той чи інший вибір. Одна пересічном ромадя-
нин , не д же обізнаном в нетрях е ономічних проце-
сів, д же важ о второпати що й до чо о. Тим більше,
що половина інформаційно о пото , що ллється на
нас, не завжди відповідає дійсності, а часом й навмис-
но пере р ч ється, що, певна річ, форм є в нас дещо
ви ривлене враження щодо тих чи інших реалій. Тож
“Хрещати ” спроб вав розібратися за допомо ою е с-
пертів цій лобальній темі.
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Інформація для потерпілих, я і отрим ють
страхові виплати Фонді ССНВВ про перехід
з пенсії по інвалідності на пенсію за ві ом

У разі настання страхово о випад Фонд соціально о страх вання від
нещасних випад ів на виробництві та професійних захворювань У раїни
встановленом за онодавством поряд відш одов є працівни ові
внаслідо ш одження йо о здоров'я щомісячн страхов виплат та
пенсію по інвалідності внаслідо нещасно о випад на виробництві або
професійно о захворювання.

З метою соціально о захист потерпілих передбачено, я що потерпілий
замість пенсії по інвалідності внаслідо нещасно о випад на
виробництві або професійно о захворювання перейшов на пенсію за
ві ом, то з дати переход на інший вид пенсії щомісячна страхова виплата
проводиться розмірі, без рах вання с ми пенсії по інвалідності.

При цьом разі переход з пенсії по інвалідності на пенсію за ві ом,
збері аються виплати на до ляд, санаторно- рортне лі вання,
додат ове харч вання, а та ож на медичні та соціальні посл и,
передбачені виснов ом МСЕК.

Управління ВД ФССНВ м. Києві

http://fsnv.kiev.ua
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 9 жовтня 2013 року

— Андрію Миколайовичу, у чому особливість
осінньо�зимового періоду з точки зору небезпеки?

— Хочу зазначити, що для рятувальників не�

має, так би мовити, спокійної пори року — зима,

весна, літо чи осінь — для нас завжди знайдеться

робота. Однак існують чіткі сезонні тенденції ви�

никнення тих чи інших подій. Це дає нам можли�

вість спрогнозувати можливі надзвичайні ситуації

і спрямувати свої зусилля саме на проведення по�

переджувальних заходів для їх запобігання.

Практика роботи пожежно�рятувальних під�

розділів показує, що з року в рік в осінньо�зимо�

вий період збільшується кількість виїздів на по�

жежі. При цьому переважна кількість пожеж від�

бувається у житловому секторі. У більшості ви�

падків до них призводить так званий людський

фактор. Різко зростає кількість пожеж від елек�

тротехнічних причин, необережного поводження

при палінні у нетверезому стані та неправильній

експлуатації пічного опалення.

Ще однією проблемою, з якою доводиться сти�

катися співробітникам ДСНС, є отруєння людей

грибами. На жаль, люди нехтують власним здо�

ров'ям, купують гриби на стихійних ринках або без

відповідного досвіду і знань збирають їх у лісі.

Актуальним для нашої служби залишається і пи�

тання попередження загибелі людей на воді. Восе�

ни це любителі рибної ловлі, які виходять на воду

на плавзасобах, а взимку — рибалки, які ризикують

власним життям, виходячи на тонку кригу.

— Давайте більш детально зупинимось саме на
пожежній небезпеці в осінньо�зимовий період. На�
ведіть, будь ласка, статистичні дані щодо кількості
пожеж у Києві.

— З початку року у столиці виникло 3 038 по�

жеж, з яких 2 394 — у житловому секторі. Вогонь

забрав життя 31 особи, ще 56 осіб травмовано. То�

ді як за аналогічний період минулого року зафік�

совано 3 326 пожеж, на яких загинуло 40 людей,

62 особи були травмовані.

Щодо причин пожеж, які виникали у Києві, то

майже половина від загальної кількості — а це 1 558

пожеж — виникали через необережне поводження

з вогнем, у тому числі через паління у ліжку в не�

тверезому стані. У 497�ми випадках причиною ста�

ло порушення правил монтажу та експлуатації

електроустаткування, 28 пожеж сталися через не�

справні печі або порушення правил їх експлуатації

і 109 пожеж виникло через підпали.

За дев'ять місяців цього року пожежами завдано

більше 29,5 млн грн прямих матеріальних збитків,

що на 59 % більше в порівнянні з аналогічним пе�

ріодом минулого року, побічні збитки становлять

майже 133 млн грн. Проте завдяки оперативним

діям рятувальних підрозділів на пожежах врятова�

но 86 людей, з яких 6 дітей, та матеріальних цін�

ностей на суму майже 53,5 млн грн.

— Андрію Миколайовичу, скажіть, які основні
причини пожеж у житловому секторі в осінньо�зи�
мовий період?

— Хоча на сьогоднішній день ми і маємо змен�

шення кількості пожеж та загиблих людей на них,

ситуація все ж таки залишається непростою, адже

попереду осінньо�зимовий період, з настанням

якого значно збільшується кількість пожеж у жит�

лі. Варто зауважити, що у 90 % винуватцями по�

жеж є самі громадяни, які нехтують елементарни�

ми правилами пожежної безпеки. При зниженні

температури на вулиці власники житла починають

використовувати для обігріву свого помешкання

саморобні та несертифіковані електроприлади,

електрообігрівачі та газові плити, необережно по�

водяться з вогнем під час паління, порушують

правила експлуатації електро� і газових приладів,

нехтують небезпекою відкритого вогню, переван�

тажують електромережі, що призводить до корот�

кого замикання. Нерідко причиною пожеж стає

неправильна експлуатація пічного опалення. На�

ші співгромадяни недбало ставляться до правил

монтажу газового обладнання, як наслідок — події

закінчуються трагічно.

З початку року 72 % пожеж у житловому секторі

столиці виникли саме з причини необережного

поводження з вогнем. Такий високий відсоток від

загальної їх кількості, на жаль, свідчить про низь�

кий рівень самоорганізації пересічних громадян,

іншими словами, кожен звик думати: "це може

статися з ким завгодно, але не зі мною".

Особливу тривогу з настанням холодів у пра�

цівників пожежно�рятувальної служби виклика�

ють пожежі у підвалах та на горищах багатопо�

верхових будинків, винуватцями яких є особи без

певного місця проживання. Ці особи, рятуючись

від холодів, розводять багаття у незамкнутих під�

валах та горищах, тим самим наражаючи на не�

безпеку себе та мешканців будинків. Небезпечні

такі пожежі виділенням великої кількості диму,

що проникає в під'їзди та квартири, загрожуючи

життю та здоров'ю їх мешканців.

— Які резонансні події чи пожежі сталися в місті
останнім часом у житловому секторі?

— Зовсім нещодавно вночі виникла пожежа у

квартирі багатоповерхівки по просп. Науки, 27. На

жаль, причиною пожежі, як і в більшості випадків,

що виникають у житловому секторі, є необережне

поводження з вогнем. Через згубну звичку палити

в ліжку, ще й у нетверезому стані, 65�річний чоло�

вік загинув, а квартира згоріла вщент.

До того ж майже щодня столичні пожежно�ря�

тувальні підрозділи здійснюють виїзди на гасіння

підгорілої їжі. Здавалося б, банальне приготуван�

ня їжі, під час якого можна було б уникнути по�

жежі, призводить до летальних наслідків. Необе�

режне поводження з вогнем під час приготування

їжі обертається трагедією для жителів житлових

будинків. Забудькуватість та легковажне ставлен�

ня призводить не тільки до матеріальних збитків,

а й до загибелі людей.

— Які профілактичні заходи вживає ДСНС, щоб
змінити ситуацію з пожежами та загибеллю людей
на них?

— Основна увага у проведенні нами профілак�

тичної роботи приділяється саме відпрацюванню

житлового сектора, роботі з категорією громадян,

які входять до так званої "групи ризику", — це гро�

мадяни, які потребують особливої уваги, а саме:

безробітні, інваліди, люди похилого віку, одинокі.

Використовуються також різноманітні засоби на�

очної агітації, засоби масової інформації для дове�

дення до свідомості населення елементарних, але

таких життєво необхідних правил особистої безпе�

ки. Спільно із соціальними працівниками обсте�

жується житло багатодітних сімей, людей похилого

віку, категорії людей, які зловживають спиртним. У

цих родинах дорослі своєю поведінкою представ�

ляють реальну загрозу для себе, своїх дітей, для тих,

хто проживає разом з ними, сусідів. Про ці випад�

ки проінформовані органи влади. Випускається і

поширюється наочна агітація. Також неабияку ува�

гу приділяємо дітям, адже вони наше майбутнє, то�

му знання потрібно закладати змалечку. У зв'язку з

цим тричі на рік рятувальники проводять Тижні

знань з основ безпеки життєдіяльності в освітніх

закладах. Улітку в дитячих оздоровчих таборах

співробітники ГУ ДСНС України у м. Києві прово�

дили акцію "Зробимо життя безпечним", де в ігро�

вій та розважальній формах працівники служби

порятунку намагалися перевірити знання дітей і

навчити їх основ пожежної та техногенної безпеки.

А 12 вересня на Оболонській набережній в рамках

проведення Тижня безпеки життєдіяльності та на�

передодні Дня рятувальника проводилась акція

"Запобігти, врятувати, допомогти!" із залученням

15�ти одиниць пожежно�рятувальної техніки. У хо�

ді акції в ігровій та розважальній формах ми нага�

дали дітям основні правила безпеки та дії при ви�

никненні різних надзвичайних ситуацій. Крім то�

го, ця акція дала можливість дітям побачити усі

тонкощі роботи рятувальників і, можливо, під�

штовхнула юних громадян обрати для себе нелегку,

але почесну професію рятувальника.

— Наскільки мені відомо, столичні рятувальники
нерідко проводять певні навчання та рейди, при
яких відпрацьовуються дії саме бійців. А які заходи
заплановані чи вже мали місце від початку осінньо�
зимового періоду?

— Взагалі від початку осінньо�зимового періо�

ду рятувальники мало не щотижня проводять

рейдові перевірки і гуртожитків, і приватного

сектору, і різноманітних об'єктів. А ось 1 жовтня

столична Служба порятунку провела тактичні на�

вчання на території теплоелектроцентралі № 5,

що знаходиться у Голосіївському районі. Для на�

лагодження спільних дій в разі виникнення аварії

на подібному об'єкті життєзабезпечення Києва

до навчань було залучено не лише рятувальників

столичної Держслужби з надзвичайних ситуацій,

а й інженерний склад колективу ВАТ "Київене�

рго", а також бійців профільної пожежно�ряту�

вальної частини № 35. Після низки бойових роз�

гортань, здійснених для відпрацювання дій та

ліквідації умовної пожежі на теплоелектроцен�

тралі, проведено аналіз роботи та винесено вер�

дикт з приводу готовності команди до подолання

надзвичайної ситуації такого масштабу — бійці

впоралися з поставленим завданням. Всього у на�

вчаннях було задіяно 45 осіб особового складу й 7

одиниць пожежної та спеціальної техніки.

Наразі за участі представників Управління

авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС

України та ГУ ДСНС України у м. Києві було

проведено інспекцію Міжнародного аеропорту

"Київ" (Жуляни). Фахівці перевірили плануван�

ня, організацію заходів аварійно�рятувального та

протипожежного забезпечення польотів, органі�

зацію чергування пошукових та аварійно�ряту�

вальних сил і засобів, організацію оповіщення та

передачу інформації про лихо у КП МА "Київ", а

також провели практичну перевірку готовності

чергових пошуково�рятувальних сил, засобів та

органів управління ними.

— Справжня осінь тільки наближається. Які по�
ради можете дати населенню щодо уникнення не�
щасних випадків у власних будинках в осінньо�зи�
мовий період?

— Проявляйте особливу пильність і обережність

при використанні обігрівачів, газового й електрич�

ного обладнання. Опалювальні прилади повинні

відповідати нормам пожежної безпеки і перед по�

чатком осінньо�зимового сезону повинні бути ре�

тельно перевірені і за необхідності відремонтовані.

Використовуйте електроприлади лише промис�

лового виробництва та чітко виконуйте інструкції

щодо їх експлуатації. Не користуйтеся пошкодже�

ними розетками та подовжувачами. Не допускайте

перевантаження електромережі, одночасно вклю�

чаючи електроприлади значної потужності.

Окремо звертаюся до батьків. Слідкуйте, щоб у

поле зору вашої дитини не потрапляли сірники і за�

пальнички. Давайте дітям чіткі вказівки, як діяти в

тій чи іншій ситуації. Навчайте їх правил безпеки.

Їх життя і здоров'я залежить саме від вас.

— У вересні українські рятувальники відсвяткували
своє професійне свято. А як пройшов цей захід у вас?

— Приємно знати, що наша професія має своє

професійне свято. Ще приємніше, що робота сто�

личної Держслужби з надзвичайних ситуацій має

позитивні відгуки та схвалення від Київської місь�

кої державної адміністрації та особисто від Олек�

сандра Попова. Знаковим для нашої служби є те,

що голова КМДА 17 вересня особисто завітав до

ГУ ДСНС у м. Києві та першим привітав нас із

професійним святом. Окрім того, Олександр Пав�

лович вручив Подяку столичній Службі порятунку

від міста та підкреслив, що наші співробітники

вносять неоціненний вклад у формування безпеч�

ного і поінформованого київського суспільства. З

нагоди свята представники особового складу от�

римали чергові звання, цінні подарунки та Подя�

ки від голови КМДА Олександра Попова та від ке�

рівництва ГУ ДСНС у м. Києві

Спілкувалася Ірина СИДОРЕНКО, 
спеціально для "Хрещатика"

Столична СБУ привітала своїх ветеранів —
партизанів і підпільників
Ба ато ро ів мин ло з час Др ої світової війни, але й сьо одні ве-

ли ий подви захисни ів і визволителів рідної землі залишається неви-
черпним джерелом патріотизм , вірно о сл жіння своєм народові.
Особлива ероїчна сторін а боротьби раїнсь о о народ з німець о-
фашистсь ими за арбни ами — це партизансь ий та підпільний р х
тил воро а.
З на оди Дня партизансь ої слави співробітни и Головно о правлін-

ня СБ У раїни м. Києві та Київсь ій області привітали працівни а ор-
анів держбезпе и, я ий ро и Вели ої Вітчизняної війни брав часть
партизансь их за онах.
Петро Васильович Д нічев б в бійцем 3- о партизансь о о пол

НКВС, що б в сформований Броварах та липні—жовтні 1941 ро
вів бойові дії на Київщині. До інця ви онавши свій обов'язо , майже
весь особовий с лад пол полі ровопролитних боях з наст паючи-
ми фашистами. Петрові Д нічев , я ий воював перших рядах, вдало-
ся вижити.
Нині Петро Васильович проживає Києві та щораз під час з стрічей

із молодими співробітни ами Головно о правління СБУ м. Києві та
Київсь ій області розповідає історії зі сво о бойово о мин ло о. Адже
ожне наст пне по оління повинне спиратися на ероїчний досвід сво-
їх попередни ів

Святошин чепуриться 
до зими
Впродовж тижня з почат осін-

ньо о місячни а з бла о строю
Святошинсь ом районі столиці и-
пить робота з під отов и район до
осінньо-зимово о період та опа-
лювально о сезон .
Найа тивніше за ви онання спе-

ціалізованих робіт, спрямованих на
підтримання належно о стан бла-
о строю пар ів, с верів, зелених
зон район , взялися працівни и КП

"Святошинсь е лісопар ове осподарство" та КП УЗН Святошинсь о о
район .
Ком нальни и здійснили санітарн очист та бла о стрій лісово о
вартал № 114 Святошинсь о о лісництва по в л. Відпочин . У ході
ви онання робіт з бла о строю території знято близь о 40 с хостійних
дерев, встановлено п'ять пар ових лав та п'ять новень их рн для сміт-
тя. Крім цьо о, з території лісово о вартал вивезено 18 б. м хмиз
після здійснення санітарної очист и.
Зеленб дівці район висадили 175 щів пар Потапова, пар на

в л. П шиної та б льв. А адемі а Вернадсь о о. Для подальшої висад-
и саджанців дерев під отовано л н и в пар "Юність" та на л опар-
по в л. Сім'ї Сосніних.
А тивно дол чилися до осінньо о місячни а з бла о строю території

район ЗНЗ. Та , спеціалізованій ш олі № 185 ім. Вернадсь о о прове-
дено облашт вання ш ільно о стадіон , віт ових л мб та приле лої до
ш оли в л. Серпова. Двірни и та технічний персонал за лад щоденно
слід ють за тим, щоб територія ш оли мала належний санітарний стан.
Та ож в період місячни а з бла о строю на підвідомчих територіях

КП "РЕО-4" робітни ами з омпле сно о прибирання та тримання
житлових б дин ів продовж ються роботи по об ош ванню азонів.
Кипить робота з бла о строю і на території КП "РЕО-2". Т т щоденно
проводиться по р з а не абаритно о сміття, триває очищення зли-
воприймачів від сміття та опало о листя, встановлюються риш и лю-
ів о лядових олодязів на в л. Зодчих, 6-б

Школа № 238 святкує 
30-річчя
Середній ш олі І—ІІІ ст пенів № 238

Деснянсь о о район виповнилося 30
ро ів. Від імені олови Деснянсь ої РДА
Станіслава Про опен а чнівсь ий та
педа о ічний оле тиви ш оли із ювіле-
єм привітав йо о заст пни Юрій Тита-
рен о. "Вашом за лад виповнюється
30 ро ів. Ви по прав можете пишатися
йо о славетними традиціями та істо-
рією. За мин лі ро и ваша ш ола пере-
творилася в авторитетний освітній за-
лад, в я ом виховано не одне по олін-

ня деснянців. Вирішення с часних освітніх проблем навчання та вихо-
вання підростаючо о по оління — основне завдання, я е ставить пе-
ред районною владою, освітніми за ладами Президент У раїни",— за-
значив Юрій Титарен о.
Від риття ш оли № 238 б ло при рочене до 40-річчя визволення Ки-

єва від німець о-фашистсь их за арбни ів. Тож ш олі свято збері а-
ють пам'ять про подви радянсь их воїнів в ро и Вели ої Вітчизняної
війни. Т т створено л б патріотично о виховання "Пош ", ш ільний
війсь ово-патріотичний "М зей слави і пам'яті". Традиційними стали
з стрічі чнів ш оли із ветеранами Деснянсь о о район .
О рім цьо о, ш олі впровадж ється омпле сна на ово-педа о іч-

на про рама розвит дитини "Росто ", е спериментальна про рама з
м льтипрофільно о навчання 10—11-х ласах.
У 2011 році ш олі введено вивчення Основ подат ово о оде с за
частю представни ів сл жби Державної подат ової інспе ції.
За с млінн працю, ва омий особистий внесо справ навчання і

виховання підростаючо о по оління та з на оди свят вання 30-річно-
о ювілею ш оли най ращі педа о и б ли на ороджені рамотами та
подя ами районно о правління освіти

Закордонні колеги
вивчають досвід подолян
Ор анізація Червоно о Хреста По-

дільсь о о район — визнана ш ола пе-
редово о досвід з ба атьох про рам
Товариства Червоно о Хреста У раїни,
протя ом останніх ро ів вона спішно
лідир є за всіма по азни ами. Саме то-
м її діяльність ці ава зар біжним парт-
нерам. Вони вивчають досвід роботи
меди о-соціально о центр , патронаж-
ної сл жби, співпрацю з ор анами дер-
жавної влади та Управлінням з надзви-
чайних сит ацій.

"Останнім часом ми приймали деле ації Національно о Товариства
Червоно о Хреста Р м нії та оле із Пе іна,— розповіла олова районної
ор анізації Червоно о Хреста Тетяна Гоєн о.— У ході роботи б ло опра-
цьовано питання надання невід ладної допомо и населенню в разі вини -
нення надзвичайних сит ацій, план зла оджених дій добровільних штабів
червонохрестівців та ор анів державної влади, а та ож за онів цивільно-
о захист промислових підприємств район ",— аже Тетяна Іванівна.
За її словами, найбільше итайсь их оле ці авили питання фінан-

с вання ор анізації, надання адресної допомо и інвалідам, особлив
ці авість іноземних остей ви ли ала діяльність молодіжної волонтер-
сь ої лан и Червоно о Хреста. У підс м б ло вирішено нала одити
співпрацю та обмін досвідом між Пе інсь ою та Київсь ою місь ими
ор анізаціями Червоно о Хреста та червонохрестівцями Західно о
район столиці Китаю і подолянами

КУЦЕНКО Андрій Ми олайович народився 29 вересня 1972 ро в Києві.
За інчив Львівсь е пожежно-технічне чилище МВС СРСР за спеціальністю "Ор анізація та

техні а протипожежно о захист ". У 1999 році за інчив Національн юридичн а адемію У ра-
їни ім. Ярослава М дро о за спеціальністю "Правознавство".
З 1992- о по 1997 рі працював інспе тором 4-ї самостійної воєнізованої пожежної частини

з охорони Старо иївсь о о район м. Києва правління пожежної охорони ГУВС Київсь о о
місь ви он ом , з одом старшим інспе тором 6-ї самостійної державної пожежної частини з
охорони Радянсь о о район м. Києва УДПО ГУ МВС У раїни в м. Києві. З 1998- о по 2001 рі
він — заст пни начальни а 4-ї самостійної державної пожежної частини, м. Київ. З одом —
начальни 27-ї державної пожежної частини спеціальної пожежної техні и технічної сл жби, м.
Київ, оловний фахівець Державно о центр сертифі ації МНС У раїни, начальни відділ , за-
ст пни начальни а Державно о центр сертифі ації МНС У раїни, перший заст пни началь-
ни а ГУ МНС У раїни в місті Києві.
З травня 2012 ро — начальни Головно о територіально о правління МНС У раїни міс-

ті Києві

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Шана

Новини районівАндрій КУЦЕНКО: "Майже половина пожеж
у місті виникала через необережне
поводження з вогнем, зокрема через
паління у ліжку в нетверезому стані"
Літня пора с інчилася — найбільш
пожежонебезпечний період, під час
я о о оріло сміття та трав'яний на-
стил, житлові б дин и та ліси, ин -
ли люди. Здавалося б, літо с інчи-
лося, тож і пожежонебезпечний пе-
ріод теж, та ні! Розпочався не менш
с ладний осінньо-зимовий період,
я ий робить рят вальни ам нові ви-
ли и. Саме цей час, з ідно зі ста-
тисти ою, відб вається чимало над-
звичайних сит ацій та подій, я і не-
с ть реальн за роз життю і здо-
ров'ю людей. На я і надзвичайні си-
т ації слід очі вати та про стан о-
товності столичних рят вальни ів до
можливих надзвичайних сит ацій,
що найбільш хара терні для осінньо-
зимово о період , "Хрещати " роз-
повів начальни ГУ ДСНС У раїни
м. Києві енерал-майор сл жби ци-
вільно о захист Андрій К цен о.



Мрії, що потонули разом 
з "Титаніком"
Справжні історії пасажирів легендарного лайнера розповідають 
у Києві

Над створенням цієї ви�

ставки працювали чотири

роки. З моменту відкриття у

2004�му році “Корабель

мрій” відвідали півтори ти�

сячі людей у понад 20�ти міс�

тах Європі. “Ми розповіда�

ємо людську трагедію, а не

просто технічну історію ко�

рабля,— підкреслив спів�

власник колекції Клаус�Го�

ран Веттерхольм.— Ви змо�

жете побачити оригінальні

речі, які були на борту “Тита�

ніка”, відчути себе його час�

тиною. А емоційні історії

зворушують серце кожного”.

Він почав збирати свою ко�

лекцію ще у 1960 році, часто

зустрічався з нащадками тих,

хто вижив у катастрофі, і на�

віть спускався до затонулого

лайнера. За окремими реча�

ми подорожував по різних

країнах світу.

Свого часу “Титанік”

дійсно уособлював мрії лю�

дей, був найбільшим лай�

нером того часу і вважався

непотоплюваним. Вистав�

ка руйнує багато міфів, які

склалися навколо цієї тра�

гедії, оповідаючи про його

пасажирів та членів екіпа�

жу. Наприклад, лейтенанта

Вільяма Мердока, який був

на містку спостереження в

ту ніч, в багатьох стрічках

зображують як негативного

персонажа. Проте він керу�

вав евакуацією пасажирів з

правого борту і врятував

чимало людей, зокрема чо�

ловіків. Одним із експона�

тів є кулон на срібному

ланцюжку, який став про�

тотипом “Серця океану” і

надихнув Спілберга на

створення стрічки “Тита�

нік”. Подарував його своїй

коханій Кейт Філліпс Генрі

Міллер — вони любили

один одного до нестями,

проте не могли бути разом.

Тож вирушили в круїз та�

ємно, і лише Кейт судилося

вижити після катастрофи.

На початку екскурсії ко�

жен відвідувач отримує

аудіогід, який “проводить”

екскурсію однією з дев’яти

мов, у тому числі україн�

ською і російською. Трива�

лість такої екскурсії — 1 го�

дина 15 хвилин. Спершу

відвідувачі потрапляють на

борт корабельним трапом,

саме так, як сідали на “Ти�

танік” 101 рік тому. У пер�

шому залі розповідають іс�

торію створення лайнера та

про його команду. Далі від�

творена каюта третього кла�

су, де у тісній кімнаті розта�

шовані двоповерхові ліжка

та умивальник. Коридор з

кришталевими люстрами

веде до розкішних примі�

щень першого і другого

класу. Завершають екскур�

сію “технічні зали”, зокре�

ма радіорубка. А також опис

самої трагедії, її висвітлен�

ня у тогочасній пресі, спис�

ки постраждалих та історія

знайдення решток “Титані�

ка” в Атлантичному океані.

Єдиним предметом, під�

нятим безпосередньо з

морського дна, є вугілля,

що зберігалося у корабель�

ній котельні № 1. Решта

експонатів, а всього їх по�

над 200,— це майно врято�

ваних пасажирів, їх листи з

враженнями від мандрівки,

відтворений інтер’єр або

речі з корабля�близнюка

“Титаніка” — “Олімпіка”.

Вони дають уявлення, як і

чим люди жили в той час.

Морський лайнер “Тита�

нік”, який вважався тех�

нічним дивом, зіткнувся з

айсбергом 14 квітня 1912

року. У цій катастрофі за�

гинуло 1 517 осіб (з понад

двох тисяч пасажирів і чле�

нів екіпажу). Проте жертв

могло бути й значно мен�

ше, якби на “Титаніку” ма�

ли достатню кількість ряту�

вальних шлюпок. Як ви�

явилося, тодішні норми

кількості потрібних шлю�

пок були прописані для

лайнерів значно меншого

розміру, тож на них вирі�

шили “зекономити”. А

справжню повагу викликає

оркестр “Титаніка” — щоб

вгамувати паніку, музикан�

ти залишилися на борту і

грали до останньої миті.

“Титанік. Корабель мрій”
Коли: до 16 березня з

10.00 до 21.00

Де: НСК “Олімпій�

ський”, вул. Велика Ва�

сильківська, 55

Вартість квитків: для до�

рослих – 130 грн, у вихідні

– 150 грн. Для студентів,

пенсіонерів, підлітків —

100 грн, для дітей 6�12 ро�

ків — 50 грн, сімейний кви�

ток (два дорослих і дві ди�

тини) — 350 грн

Вистав а р йн є ба ато міфів, я і с лалися нав оло тра ічної історії "Титані а"

Кіно 
Німеччини та
Нідерландів
В культурному центрі "Київ"
стартують два фестивалі
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 10 жовтня розпочинається фестиваль “Нове німець-
е іно”, що представляє добір прем’єр та інофес-
тивальних хітів раїни за останній рі . А з 11 по 13
жовтня дітей та їх бать ів запрош ють пере лян ти
стріч и для наймолодших лядачів на “Днях іно Ні-
дерландів” в рам ах шосто о МКФ “Крила”.

Цьогоріч фестиваль “Нове німецьке кіно”, що проводиться Гете�інсти�

тутом та Посольством Німеччини спільно, з компанією Артхаус Трафік,

відбуватиметься в 19�й раз. В програмі — п’ять стрічок.

Пригодницька одіссея в 3D “Вимірюючи світ” (10 жовтня о 19.45) за

однойменним бестселером Даніеля Кельмана переносить в Німеччину

початку XVIII століття. Картина розповідає глядачам історію дивовижної

дружби двох видатних вчених своєї епохи — аристократа Олександра фон

Гумбольдта, який з дитинства мріяв про небезпечні подорожі і став зна�

ним натуралістом, та сина бідняків Карла Фрідріха Гаусса, яскравий ма�

тематичний талант якого допоміг йому вибратися з самого дна. А карти�

на “Ханна Арендт” (14 жовтня о 19.00) пропонує погляд на життя відомої

німецько�єврейської громадської діячки, філософа і політолога Ханни

Арендт. У центрі сюжету — події трьох років її життя (1961�1964), коли

кореспондент газети The New Yorker Арендт відправилася в Єрусалим ви�

світлювати процес над одним з організаторів Голокосту Адольфом Ей�

хманом.

Події військової драми “Лоре” (11 і 13 жовтня в 19.00) розгортаються в

останні дні Другої світової війни. Група дітей на чолі з старшою сестрою

Лоре відправляється в подорож по розореній Німеччині, щоб відвідати

свою бабусю, яка мешкає на півночі країни. Саме ця подорож покаже ді�

тям справжній реальний світ і наслідки дій їхніх батьків, які як члени СС

були заарештовані союзниками.

Стрічка “Прості складнощі Ніко Фішера” (12 і 16 жовтня о 19.00) отри�

мала шість премій Deutscher Filmpreis, дві премії Bavarian Film Awards та

приз Братиславського кінофестивалю за кращу режисуру. Головному ге�

рою Ніко вже під тридцять і він звик жити сьогоденням. Його нещодав�

но вигнали з інституту, покинула кохана дівчина, батько позбавив фінан�

сової допомоги, а психіатр засвідчує “емоційний розлад”. Але Ніко хоче

лише одного: випити чашку кави. Мелодрама “Міст через Ібар” (15

жовтня о 19.00), що стала кращим фільмом Нюрнберзького фестивалю

“Туреччина�Німеччина”,— це зворушлива історія кохання під час грома�

дянської війни в Косово 1999 року. Молода вдова сербка Даніца закохує�

ться в албанського солдата з Косова Раміза. Поранений в бою, він знахо�

дить притулок у її будинку, на сербському березі річки Ібар.

Стрічки фестивалю демонструються мовою оригіналу з українськими

субтитрами.

Протягом трьох днів культурний центр “Київ” стане майданчиком для

дитячого кіно — тут показуватимуть голландські стрічки, відібрані Між�

народним кінофестивалем “Крила”. Головна героїня картини “Хороші

діти не плачуть” (13 жовтня о 13.00, для дітей з 11 років) — справжня ху�

ліганка шестикласниця Аккі, яка любить футбол, б’ється з хлопцями і ні�

чого не боїться. Крім любові. Коли їй ставлять діагноз “лейкемія”, саме

любов дає їй сили боротися з хворобою і прийняти неминуче. Пригод�

ницька драма “Хто я?” (12 жовтня о 13.00, для дітей з 11 років) розпові�

дає про 13�річного Ноно, який постійно вплутується у всілякі пригоди. В

той же час хлопець намагається бути схожим на батька, як йому здаєть�

ся, кращого поліцейського в світі. Під час поїздки до свого дядька на по�

їзді, він зустрічає старого знайомого свого батька — грабіжника Фелікса

Гліка. Ще одна детективна історія розгортається в картині “Таємниці лі�

каря іграшок” (12 жовтня в 11.30, для дітей з 8 років). Меєс та Катя роз�

слідують таємницю дивного лікаря іграшки, який намагається зірвати

свято Святого Миколая. Діти повинні попередити своїх друзів! Чи

вдасться їм вчасно викрити небезпечного лікаря? Чи приїде на вечірку

Святий Миколай? У фентезійній картині “Вовченя в окулярах” (11 жовт�

ня о 13.00, для дітей з 8 років) з маленьким героєм, якому виповнилося

сім років, починають відбуватися дивні речі. Раз на місяць він перетво�

рюється на симпатичне вовченя.

“Нове німецьке кіно”
Коли: 10�16 жовтня

Де: культурний центр “Київ”, вул. Велика Васильківська, 19, зал “Си�

ній”

Вартість квитків: 50 грн

“Дні кіно Нідерландів”
Коли: 11�13 жовтня

Де: культурний центр “Київ”, вул. Велика Васильківська, 19, зал “Сі�

нематека”

Вартість квитків: 30 грн

Війсь ова драма «Лоре» розповідає про дітей, я і в останні дні Др ої світової
війни подорож ють розореною Німеччиною

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

На НСК “Олімпій-
сь ий” від рилася
вистав а “Титані .
Корабель мрій”. За-
вдя и е спонатам —
ори інальним арте-
фа там, інсталяціям,
фото рафіям — вона
зан рює відвід вачів
події, що відб ли-

ся понад 100 ро ів
том . Кожна річ має
свою історію, я а не
залишає байд жим
жодно о.

Мода на весну і літо
У столиці стартує Ukrainian Fashion Week
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Завтра в “Мистець ом
Арсеналі” розпочинається
33-й У раїнсь ий тиждень
моди, я ий познайомить з
оле ціями дизайнерів на
весн -літо 2014 ро . У
про рамі — 40 по азів від
48-ми часни ів, а та ож
мистець і інсталяції, пре-
зентації, відеопрое ти та
ле ції. О рім вітчизняних
дизайнерів, на поді мі по-
аж ть вбрання з Вели ої
Британії, Казахстан , Росії,
Гр зії та Індії.

Традиційно дні моди розпочинають

знані дизайнери. У середу відбудуться

покази Лілії Пустовіт, Вікторії Гресь,

Автанділа Цквітінідзе з Грузії, Олени

Буреніної, Віктора Анісімова та брен�

ду PRZHonskaya. Також на тижні ша�

нувальників порадують Олексій За�

левський, Світлана Бевза, Лілія Літ�

ковська, Олена Даць. А чоловічу моду

презентують Олена Голець та IDoL by

Serge Smolin.

П’ять дизайнерів представлять свої

колекції у рамках проекту, що відкри�

ває нові імена, New Names. Два з

них — з Росії (Katerina Bodrunova for

MOKE, VANUSHINA). А програму

формату Fresh Fashion можна сміливо

назвати Fresh Fashion International.

Цього сезону у проекті, що був запо�

чаткований для підтримки “нової

хвилі” модельєрів, заявлені покази

дизайнерів з Великої Британії (Natalia

Kaut), Казахстану (Atelier L’Artisan),

Грузії (Aka Nanitashvili).

Завершуватиме UFW показ дизай�

нера з Індії — JJ VALAYA. Учасник

Тижня моди в Делі, улюблений дизай�

нер зірок Боллівуду, його бренд існує

вже понад 20 років, представлятиме в

Україні емоційну та яскраву моду Ін�

дії. В основі творчості дизайнера —

данина національним традиціям, а

“фішкою” одягу є оздоблення крис�

талами Swarovski.

Український тиждень моди буде на�

сичений і позаподіумними подіями.

Перший день UFW відкриється пре�

зентацією двох art�fashion проектів:

інсталяції “IN#OUT” від Федора Во�

зіанова та art�об’єкта “SENSORIO”

від Катерини Березницької. В арт�

просторі також буде представлена фо�

товиставка “BACKSTAGE” фотогра�

фа та журналіста Юлії Вебер.

11 жовтня для фахівців пройде кон�

ференція “Is our future online?”, при�

свячена питанням on & off line прода�

жів. А 12 жовтня з лекцією завітає ві�

домий європейський фешн�консуль�

тант Гурам Гвасалія.

11 жовтня журнал “ELLE” презен�

туватиме свій традиційний фести�

валь модного кіно. Також втретє

Ukrainian Fashion Week представить

проект Fashion Move On, ініційова�

ний молодим дизайнером Юлією

Поліщук. Це знайомство з кінопро�

ектами, що стали результатами спів�

праці творчих особистостей з різних

сфер, втілені у трейлери або корот�

кометражні фільми, які яскраво

ілюструють настрій та філософію,

ідею та концепцію дизайнерських

брендів. Ввечері 12 жовтня телека�

нал “1+1” представить проект

“Fashion у прямому ефірі”. Популяр�

ні ведучі каналу покажуть “спеціаль�

ну колекцію” — одяг українських

дизайнерів, в якому вони з’являють�

ся перед телеаудиторією каналу. Од�

нією із спеціальних подій стане ко�

лекція презентації чоловічого одягу

відомого музиканта та продюсера

Олега Скрипки, котру він присвятив

виходу нового альбому групи “Воплі

Відоплясова” під назвою “Чудовий

світ”. Продемонструє він її 9 жовтня.

Для тих, хто не потрапить до

“Мистецього арсеналу” з 9 по 13

жовтня, у режимі он�лайн (на сторін�

ці fashionstream.kommersant.ua) від�

буватимуться трансляції показiв усіх

учасників.

Незабаром наших провідних дизай�

нерів побачать за кордоном у рамках

“Днів України у Великій Британії”. 18

жовтня у Лондоні відбудуться покази

“послів української моди” — Лілії

Пустовіт, Лілії Літковської, Світлани

Бевзи та дизайнерського тандему На�

талі Каменської та Олесі Кононової.

Ukrainian Fashion Week
Коли: 9�13 жовтня

Де: національний культурно�мис�

тецький та музейний комплекс “Мис�

тецький Арсенал”, вул. Лаврська, 10�12

Вхід за запрошеннями
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 9 жовтня 2013 року

За п'ять днів на тижні моди своє бачення наст пно о сезон представлять 48 дизайнерів з шести раїн світ
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 106 (1234)

СЕРЕДА,
9 жовтня
2013 року
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Про утворення робочої групи з перевірки фактів, оприлюднених у програмі
"Гроші" телеканалом"1+1" (випуск 02 вересня 2013 року)

Розпорядження № 1549 від 5 вересня 2013 року
Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою перевір�

ки фактів, оприлюднених у програмі "Гроші" телеканалом"1+1" (випуск 02 вересня 2013 року):

1. Утворити робочу групу з перевірки фактів, оприлюднених у програ�
мі "Гроші" телеканалом "1+1" (випуск 02 вересня 2013 року) (далі� робо�
ча група) та затвердити її склад, що додається.

2. Робочій групі провести перевірку фактів, оприлюднених у програмі
"Гроші" телеканалом "1+1" (випуск 02 вересня 2013 року), та надати го�
лові Київської міської державної адміністрації звіт за результатами прове�
деної перевірки до 13 вересня 2013 року.

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

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 05.09.2013 № 1549

Склад 
робочої групи з перевірки фактів, оприлюднених у програмі "Гроші" телеканалом "1+1" 

(випуск 02 вересня 2013 року)

Мохорєв Віталій Андрійович

Арешкович Алла Олександрівна

Діброва Валентина Миколаївна

Довгань Олена Іванівна
Наскальна Лариса Валеріївна

Янковський Юрій Іванович 

Хуторян Алефтина Анатоліївна

Представники телеканалу "1 + 1" (програми "Гроші")
Представники редакції газети "Сегодня"
Представники телеканалу ТРК "Київ"

директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), голова робочої групи
заступник директора — начальник управління з організації медичного забезпечення Департа�
менту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), заступник голови робочої групи
головний спеціаліст відділу організації державного контролю за якістю лікарських засобів
Державної служби з лікарських засобів у м. Києві (за згодою)
депутат Київської міської ради, депутатська група "Соціальна справедливість" (за згодою)
заступник начальника відділу аудиту закупівель управління внутрішнього фінансового контро�
лю та аудиту Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
завідувач сектору внутрішнього фінансового аудиту Департаменту охорони здоров'я виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
головний спеціаліст управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(за згодою)
(за згодою)
(за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

4.6. Планування фінансово�господарської діяльності здійснюється
Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначає
виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адмі�
ністрація), річних фінансових планів, які затверджує Департамент кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану в поряд�
ку, що визначає Департамент комунальної власності м. Києва виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції).

4.7. Відрахування Підприємством частки прибутку до бюджету міста
Києва у розмірі та порядку, затвердженому Київською міською радою,
здійснюється першочергово, після сплати обов'язкових платежів.

4.8. Чистий прибуток Підприємства використовується відповідно до
нормативів та напрямків, затверджених рішенням Київської міської ради.

4.9. Підприємство має право тільки за згодою власника або уповно�
важеного ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, здавати в
оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу
нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списува�
ти з балансу основні засоби в установленому порядку.

4.10. Кошти, одержані від продажу в установленому порядку майна,
що належить до основних фондів Підприємства використовуються відпо�
відно до чинного законодавства.

4.11. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності і подає фінансову, статистичну та іншу звіт�
ність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінан�
сова звітність Підприємства подається Департаменту комунальної влас�
ності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації).

4.12. Контроль за фінансово�господарською діяльністю Підприємства
здійснюється згідно з законодавством України.

5. Управління Підприємством
5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до Статуту на

основі поєднання прав власника щодо господарського використання
майна і участі в управлінні Підприємством трудового колективу.

5.2. Підприємство очолює директор, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Київський міський голова на умовах контракту за по�
данням директора Департаменту будівництва та житлового забезпечен�
ня виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) та погодженням заступника голови Київської міської
державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.

5.3. Директор самостійно вирішує питання діяльності Підприємства
відповідно до законодавства України, укладеного контракту та цього Ста�
туту за винятком тих, що віднесені до компетенції власника та інших ор�
ганів управління Підприємством.

5.4. Директор Підприємства:
5.4.1. Без доручення діє від імені Підприємства, представляє його в

усіх установах та організаціях.
5.4.2. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших

документах.
5.4.3. Розпоряджається коштами та іншим майном Підприємства від�

повідно до законодавства України та положень цього Статуту.
5.4.4. Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах

банків розрахункові та інші рахунки.
5.4.5. Затверджує організаційну структуру, чисельність та штатний

розпис Підприємства, положення про структурні підрозділи, розподіл

обов'язків між працівниками, вживає заходів щодо заохочення та накла�
дення стягнень на працівників Підприємства у встановленому порядку.

5.4.6. Призначає на посади та звільняє з посад заступників директо�
ра, керівників та спеціалістів структурних підрозділів, інших працівників
Підприємства.

5.4.7. У межах повноважень видає накази і дає вказівки, обов'язкові
для виконання працівниками Підприємства.

5.4.8. Зобов'язаний спрямовувати діяльність Підприємства на вико�
нання річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум
доходів та чистого прибутку, не припускаючи витрат невиробничого ха�
рактеру, не передбачених річним фінансовим планом.

5.4.9. Для найбільш повного використання трудового потенціалу і
створення умов для високоефективної діяльності кожного працівника:

організовує атестацію робочих місць, визначає їх необхідну кількість;
встановлює форми організації праці працівників, здійснює тарифіка�

цію і організовує впровадження передових технологій праці;
встановлює режим робочого часу;
встановлює умови оплати праці працівників та їх преміювання відпо�

відно до чинного законодавства України.
5.4.10. Від імені Підприємства підписує колективний договір.
5.4.11. Вирішує інші питання діяльності Підприємства в межах та по�

рядку, визначених Статутом та законодавством України.
5.5. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які

своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового дого�
вору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відноси�
ни працівника з Підприємством.

5.6. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці,
життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів
трудового колективу та їх сімей визначаються колективним договором у
межах законодавства України.

5.7. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються
загальними зборами трудового колективу та виборчим органом — проф�
спілковим комітетом, який обирається на два роки і представляє інтере�
си трудового колективу. Загальні збори трудового колективу скликають�
ся у разі потреби, але не рідше двох разів на рік.

5.8. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті у
встановленому порядку та не суперечать законодавству, реалізує дирек�
тор Підприємства в установленому порядку.

6. Внесення змін до Статуту Підприємства
6.1. Зміни до Статуту Підприємства вносяться відповідно до законо�

давства України в тому ж порядку, в якому його було затверджено.
7. Припинення Підприємства
7.1. Припинення Підприємства відбувається шляхом його реорганіза�

ції (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
7.2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або лік�

відація Підприємства проводиться за рішенням власника або рішенням
суду (господарського суду) відповідно до законодавства.

Ліквідацію Підприємства здійснює ліквідаційна комісія, утворена влас�
ником майна Підприємства чи його представниками (органами), або ін�
шим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не
передбачений Господарським кодексом України. Ліквідацію Підприєм�
ства може бути також покладено на орган управління Підприємства.

7.3. Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію Підприєм�
ства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а та�
кож строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим,
ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Закінчення розпорядження Київської міської державної адміністрації № 1562 від 09.09.2013 р., надрукованого 4 жовтня 2013 року
7.4. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію

Підприємства, розміщує у визначених законодавством друкованих ви�
даннях повідомлення про його ліквідацію та порядок і строки заяви кре�
диторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персо�
нально у письмовій формі в установленому законодавством порядку.

7.5. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стяг�
нення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог креди�
торів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

7.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розра�
ховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його
власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність
та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановле�
ному законодавством порядку.

7.7. У разі реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам,
що звільняються, гарантується додержання їх прав і інтересів відпо�
відно до трудового законодавства України.

7.8. У випадку ліквідації Підприємства майно, яке залишилося піс�
ля задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу,
використовується за рішенням власника.

7.9. Підприємство вважається таким, що припинено з моменту
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєс�
трацію припинення Підприємства.

Заступник голови — 
керівник апарату 

О. Пузанов
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Про заходи щодо залучення кредиту  від Північної екологічної фінансової
корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії та про визнання рішень

Київради такими, що втратили чинність
Рішення Київської міської ради № 12/9600 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 26, 42, 60, 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 17, 74 Бюджетного кодексу Ук�
раїни, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року №541 "Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій"
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Дозволити комунальному підприємству "Група впровадження проекту з

енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва",
м.Київ, залучити кредит від міжнародної фінансової організації Північної еко�
логічної фінансової корпорації (НЕФКО) на таких умовах:

1.1. Обсяг кредиту � до 4 000 000,0 грн.
1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами � до 3% річ�

них.
1.3. Строки сплати � погашення основної суми боргу � рівними кварталь�

ними або піврічними платежами, сплата відсотків � квартальними або півріч�
ними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими відповідним
договором.

1.4. Мета залучення кредиту � фінансування проекту "Енергозбереження"
у бюджетних установах міста Києва, який передбачає впровадження енерго�
ощадних заходів на об'єктах комунальної власності, в тому числі заміну, ре�
монт, установку енергоощадного обладнання. 

1.5. Термін користування залученими коштами � до 5 років.
1.6. Обсяг співфінансування за кошти бюджету міста Києва становитиме

до 1 500 000,0 грн. 
2. Уповноважити директора комунального підприємства "Група впровад�

ження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будів�
лях м. Києва" укласти кредитний договір за умови погодження із постійною
комісією Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.  

3. Надати Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гарантію
для забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємства "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громад�
ських будівлях м.Києва" за кредитним договором між Північною екологічною
фінансовою корпорацією (НЕФКО) як кредитором та комунальним підпри�
ємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністратив�
них та громадських будівлях м.Києва" як позичальником, укладеним відпо�
відно до пункту 1 цього рішення, на термін його дії після отримання схвале�
ного Кабінетом Міністрів України рішення Міністерства фінансів України про
погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії відповідно до постано�
ви Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року №541. 

4. Встановити, що гарантія надається в розмірі всіх зобов'язань комуналь�
ного підприємства "Група впровадження проекту з енергозбереження в ад�
міністративних та громадських будівлях м.Києва" відповідно до кредитного
договору, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

5. Уповноважити заступника міського голови � секретаря Київради 
Герегу Г.Ф.  підписати від імені Київської міської ради договір гарантії з Пів�
нічною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) за умови погодження
із постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку. 

6. Встановити плату за надання Київською міською радою Північній еколо�
гічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гарантії для забезпечення виконання
зобов'язань за кредитним договором між Північною екологічною фінансовою
корпорацією (НЕФКО) як кредитором та комунальним підприємством "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громад�
ських будівлях м.Києва" як позичальником у розмірі 1 грн (одна гривня).

7. Дозволити комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуатація"
укласти договір поруки щодо виконання комунальним підприємством "Група
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громад�

ських будівлях м.Києва" як забезпечення зобов'язань комунального підпри�
ємства  "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністратив�
них та громадських будівлях м.Києва" за гарантією.

8. Комунальному підприємству "Група впровадження проекту з енерго�
збереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва" погодити
остаточний проект кредитного договору з Департаментом фінансів виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
за умови погодження із постійною комісією Київради з питань бюджету та со�
ціально�економічного розвитку.

9. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації):

9.1. Здійснювати організаційно�правові дії, пов'язані із наданням Київ�
ською міською радою Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО)
гарантії для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором,
укладеним Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) з кому�
нальним підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в
адміністративних та громадських будівлях м.Києва". 

9.2. Здійснювати платежі за рахунок коштів бюджету міста Києва у разі ви�
конання гарантійних зобов'язань перед Північною екологічною фінансовою
корпорацією (НЕФКО) за гарантією, наданою Київською міською радою Пів�
нічній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО).

9.3. У порядку, визначеному законодавством України, передбачати протя�
гом усього терміну дії гарантії у проектах рішень про бюджет міста Києва на
відповідний рік кошти для забезпечення виконання зобов'язань за гарантією,
наданою Київською міською радою Північній екологічній фінансовій корпора�
ції (НЕФКО).

9.4. Укласти договір з комунальним підприємством "Група впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях
м.Києва" про погашення заборгованості цього комунального підприємства
перед територіальною громадою міста Києва за виконання гарантійних зо�
бов'язань відповідно до вимог частини третьої статті 17 Бюджетного кодек�
су України. 

10. Уповноважити директора Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вчиняти всі
необхідні правочини, пов'язані із наданням Київською міською радою Північ�
ній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гарантії для забезпечення ви�
конання зобов'язань за кредитним договором, укладеним Північною еколо�
гічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та комунальним підприємством
"Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних та гро�
мадських будівлях м.Києва". 

11. Взяти до відома, що підписанню договору гарантії має передувати на�
дання Міністерством фінансів України рішення про погодження обсягу та умов
надання місцевої гарантії, схваленого Кабінетом Міністрів України.

12. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Київської міської ра�
ди від 29 грудня 2011 року №1012/7248 та від 20 грудня 2012 року №
665/8949 "Про заходи щодо залучення кредиту від Північної екологічної фі�
нансової корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії".

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови �
секретар Київради Г. Герега

Про заходи щодо залучення кредиту  від Північної екологічної фінансової
корпорації (НЕФКО) та надання місцевої гарантії 

Рішення Київської міської ради № 13/9601 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 26, 42, 60, 70 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 17, 74 Бюджетного кодексу Ук�

раїни, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року №541 "Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій"
Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити комунальному підприємству "Група впровадження проек�
ту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях 
м. Києва", м.Київ, залучити кредит від міжнародної фінансової організа�
ції Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на таких умовах:

1.1. Обсяг кредиту � до 5 000 000,0 євро.
1.2. Відсоткова ставка за користування залученими коштами � до 7%

річних.
1.3. Строки сплати � погашення основної суми боргу � рівними квар�

тальними або піврічними платежами, сплата відсотків � квартальними
або піврічними платежами у строки та згідно з умовами, встановленими
відповідним договором.

1.4. Мета залучення кредиту � фінансування проекту "Термосанація у
бюджетних установах міста Києва", який передбачає впровадження
енергоощадних заходів на об'єктах комунальної власності. 

1.5. Термін користування залученими коштами � до восьми років.
2. Уповноважити директора комунального підприємства "Група впро�

вадження проекту з енергозбереження в адміністративних та громад�
ських будівлях м. Києва" укласти кредитний договір за умови погоджен�
ня із постійною комісією Київради з питань бюджету та соціально�еко�
номічного розвитку.  

3. Надати Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гаран�
тію для забезпечення виконання зобов'язань комунального підприємс�
тва "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністратив�
них та громадських будівлях м.Києва" за кредитним договором між Пів�
нічною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) як кредитором та
комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енерго�
збереження в адміністративних та громадських будівлях м.Києва" як по�
зичальником, укладеним відповідно до пункту 1 цього рішення, на тер�
мін його дії після отримання схваленого Кабінетом Міністрів України рі�
шення Міністерства фінансів України про погодження обсягу та умов на�
дання місцевої гарантії відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра�
їни від 14 травня 2012 року №541. 

4. Встановити, що гарантія надається в розмірі всіх зобов'язань ко�
мунального підприємства "Група впровадження проекту з енергозбере�
ження в адміністративних та громадських будівлях м.Києва" відповідно
до кредитного договору, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

5. Уповноважити заступника міського голови � секретаря Київради
Герегу Г.Ф. підписати від імені Київської міської ради договір гарантії з
Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) за умови по�
годження із постійною комісією Київради з питань бюджету та соціаль�
но�економічного розвитку. 

6. Встановити плату за надання Київською міською радою Північній
екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гарантії для забезпечення
виконання зобов'язань за кредитним договором між Північною екологіч�
ною фінансовою корпорацією (НЕФКО) як кредитором та комунальним
підприємством "Група впровадження проекту з енергозбереження в ад�
міністративних та громадських будівлях м.Києва" як позичальником у
розмірі 1 грн (одна гривня).

7. Дозволити комунальному підприємству "Київжитлоспецексплуата�
ція" укласти договір поруки щодо виконання комунальним підприємс�
твом "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністра�

тивних та громадських будівлях м.Києва" як забезпечення зобов'язань
комунального підприємства  "Група впровадження проекту з енергозбе�
реження в адміністративних та громадських будівлях м.Києва" за гаран�
тією.

8. Комунальному підприємству "Група впровадження проекту з енер�
гозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва" по�
годити остаточний проект кредитного договору з Департаментом фінан�
сів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) за умови погодження із постійною комісією Київради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

9. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

9.1. Здійснювати організаційно�правові дії, пов'язані із наданням Ки�
ївською міською радою Північній екологічній фінансовій корпорації
(НЕФКО) гарантії для забезпечення виконання зобов'язань за кредит�
ним договором, укладеним Північною екологічною фінансовою корпора�
цією (НЕФКО) з комунальним підприємством "Група впровадження про�
екту з енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях
м.Києва". 

9.2. Здійснювати платежі за рахунок коштів бюджету міста Києва у
разі виконання гарантійних зобов'язань перед Північною екологічною
фінансовою корпорацією (НЕФКО) за гарантією, наданою Київською
міською радою Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО).

9.3. У порядку, визначеному законодавством України, передбачати
протягом усього терміну дії гарантії у проектах рішень про бюджет міс�
та Києва на відповідний рік кошти для забезпечення виконання зо�
бов'язань за гарантією, наданою Київською міською радою Північній
екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО).

9.4. Укласти договір з комунальним підприємством "Група впровад�
ження проекту з енергозбереження в адміністративних та громадських
будівлях м.Києва" про погашення заборгованості цього комунального
підприємства перед територіальною громадою міста Києва за виконан�
ня гарантійних зобов'язань відповідно до вимог частини третьої статті
17 Бюджетного кодексу України. 

10. Уповноважити директора Департаменту фінансів виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
вчиняти всі необхідні правочини, пов'язані із наданням Київською місь�
кою радою Північній екологічній фінансовій корпорації (НЕФКО) гарантії
для забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, ук�
ладеним Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та
комунальним підприємством "Група впровадження проекту з енерго�
збереження в адміністративних та громадських будівлях м.Києва". 

11. Взяти до відома, що підписанню договору гарантії має передува�
ти надання Міністерством фінансів України рішення про погодження об�
сягу та умов надання місцевої гарантії, схваленого Кабінетом Міністрів
України.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови � 
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 9 жовтня 2013 року

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 21 лютого 2000 року № 217 

“Про реєстрацію Статуту релігійної громади 
Української Православної Церкви парафії Пресвятої Трійці 

у Залізничному районі м. Києва”
Розпорядження № 1571 від 9 вересня 2013 року

Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, враховуючи заяву настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради релі-
гійної громади Української Православної Церкви парафії Пресвятої Трійці у Солом’янському районі м. Києва від 18 червня 2013 року та протокол парафіяльних зборів зазначе-
ної релігійної громади від 03 лютого 2013 року № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту релігійної громади Української Православної Церк�
ви парафії Пресвятої Трійці у Солом’янському районі м. Києва, зареєстрованого розпо�
рядженням Київської міської державної адміністрації від 21 лютого 2000 року № 217 (в
редакції розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28 грудня 2001
року № 2849), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адміністрації  від

21 лютого 2000 року № 217, замінивши слова: “релігійної громади Української Пра�
вославної Церкви парафії Пресвятої Трійці у Залізничному районі” словами: “релі�
гійної громади Української Православної Церкви парафії Пресвятої Трійці в Соло�
м’янському районі”.

Голова О. Попов 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів 
від 11 листопада 1991 року № 835 “Про реєстрацію Статуту Свято-Вознесенської парафії /
релігійної громади/ Української православної церкви в Московському районі м. Києва”

Розпорядження № 1573 від 9 вересня 2013 року
Відповідно до ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та враховуючи заяву настоятеля, голови парафіяльних зборів, голови парафіяльної ради Свя-

то-Вознесенської парафії /релігійної громади/ Української православної церкви в Голосіївському районі м. Києва від 08 серпня 2013 року та протокол парафіяльних зборів за-
значеної релігійної громади від 16 грудня 2012 року № 2, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Зареєструвати зміни до Статуту Свято�Вознесенської парафії /релігійної громади/ Української
православної церкви в Голосіївському районі м. Києва, зареєстрованого рішенням виконавчого ко�
мітету Київської міської Ради народних депутатів від 11 листопада 1991 року № 835, виклавши йо�
го в новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від

11 листопада 1991 року № 835 замінивши слова: “Свято�Вознесенської парафії /релігійної грома�
ди/ Української православної церкви в Московському районі м. Києва” словами “релігійної громади
Вознесіння Господнього Української Православної Церкви у Голосіївському районі м. Києва”.

Голова О. Попов

Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва інженерних мереж КП
“Житлоінвестбуд — УКБ”

Розпорядження № 1570 від 9 вересня 2013 року
Відповідно до статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 “Про впорядкування

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об’єктів соціальної інфраструктури”, врахову-
ючи звернення КП “Житлоінвестбуд- УКБ” (лист від 12 червня 2013 року № 114/2449), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної громади міста Києва і переда�
ти у володіння та користування публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія “Київво�
доканал” інженерні мережі КП “Житлоінвестбуд — УКБ” згідно з додатком до цього розпорядження
в межах та на умовах, визначених Угодою про передачу в управління відкритому акціонерному то�
вариству “Акціонерна компанія “Київводоканал” майна, що є комунальною власністю територіальної
громади м. Києва від 20 листопада 2003 року, яку укладено між ВАТ “АК “Київводоканал” та Київ�
ською міською державною адміністрацією.

2. Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) забезпечити приймання — передачу інженерних мереж, за�

значених у пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною Угодою.
3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації�керівнику апарату виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рі�
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов 

Додаток 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
від 09.09.2013 р. № 1570

ПЕРЕЛІК
інженерних мереж, які приймаються до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються 

у володіння та користування публічному акціонерному товариству “Акціонерна компанія "Київводоканал"
№ Назва мережі та об'єкта,

адреса розташування
Діаметр труб,
мм

Довжина, м Кількість
колодязів

Матеріал труб Середня
глибина, м

Рік побудови Балансова вартість, грн

Первинна Залишкова

1. Внутрішньо квартальна
водопровідна мережа
від вул. Артема до
житлового будинку №
66 на вул. Артема

2Д150 
Д100

2x22=44 25,5 ВЧШГ 
ВЧШГ

2013
2013

38524
19125

38524
19125

2. Водопровідна мережа
до житлового будинку
№ 66 на вул. Артема

Д50 19.00 ПЕ100 2013 13583 13583

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про затвердження переможця конкурсу із залучення інвестора 
до облаштування спортивного парку 

на території парку культури і відпочинку Дружби народів у Деснянському районі
Розпорядження № 1569 від 9 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 бу-
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва”
та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2012 року № 1074 “Про проведення конкурсів із залу-
чення інвесторів для реалізації інвестиційних проектів”, у межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити переможцем конкурсу із залучення інвестора до облаштування спортивного пар�
ку на території парку культури і відпочинку Дружби народів у Деснянському районі м. Києва (про�
токол постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, ре�
конструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного бу�
дівництва, інженерно�транспортної інфраструктури міста Києва від 10 липня 2013 року № 45/2013)
Товариство з обмеженою відповідальністю “ІННОВАЦІЙНИЙ СПОРТИВНИЙ ПАРК”.

2. Визначити, що замовником здійснення заходів з облаштування спортивного парку на терито�
рії парку культури і відпочинку Дружби народів у Деснянському районі м. Києва є Департамент куль�
тури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) укласти відповідний інвестиційний договір з переможцем конкурсу
та замовником.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської місь�
кої державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов 

Про зміни у складі робочої групи з перевірки фактів, 
оприлюднених у програмі “Гроші” 

телеканалом “1+1” (випуск 02 вересня 2013 року)
Розпорядження № 1581 від 10 вересня 2013 року

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою перевірки фактів, оприлюднених у програмі “Гроші”
телеканалом 1+1 (випуск 02 вересня 2013 року):

1. Увести до складу робочої групи з перевірки фактів, оприлюднених у програмі “Гроші” теле�
каналом “1+1” (випуск 02 вересня 2013 року), затвердженого розпорядженням виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 вересня 2013 року
№ 1549:

Гончарука Геннадія Олексійовича — Начальника відділу запобігання і протидії корупції Управлін�
ня з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Давиденка Олексія Володимировича — Депутата Київської міської ради,депутатська фракція
“УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи Віталія Кличка”) (за згодою)

Земляк Тетяну Володимирівну — Заступника начальника відділу управління внутрішнього фінан�

сового контролю та аудиту Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)

Погородню Надію Кузьмівну — Начальника відділу ціноутворення на соціально значущі товари та
послуги управління цінової політики Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про визначення замовника реконструкції гімназії № 315 
на вулиці Драгоманова, 27-А у Дарницькому районі

Розпорядження № 1567 від 9 вересня 2013 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 6 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, розпорядження вико-

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року № 121 “Про реалізацію районними в місті Києві державними адмініс-
траціями окремих повноважень”, з метою потреби у проведенні реконструкції, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію замовником реконструк�
ції гімназії № 315 на вулиці Драгоманова, 27�А у Дарницькому районі міста Києва за умови виконан�
ня пункту 2 цього розпорядження.

2. Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Одержати вихідні дані на проектування реконструкції гімназії № 315 на вулиці Драгомано�

ва,27�А у Дарницькому районі.
2.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної документації в установлено�

му порядку.
2.3. Генеральні проектну та підрядну організації визначити відповідно до вимог законодавства.
2.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт.
2.5. Під час укладання договору підряду на реконструкцію гімназії № 315 на вулиці Драгомано�

ва, 27�А у Дарницькому районі міста Києва обов’язково передбачати умови щодо надання підряд�

никами гарантії якості виконаних робіт та встановити строки гарантії експлуатації об’єкта.
2.6. Подати у встановленому порядку до Департаменту економіки виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення зазначеного
об’єкта до програм економічного і соціального розвитку міста Києва на 2013 рік і наступні роки.

3. Управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити
оформлення права користування земельною ділянкою в установленому порядку.

4. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керівнику апарату виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рі�
шення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Департамент ом нальної власності м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про повторний продаж на а ціоні зі зниж ою 30%

об'є та приватизації — нежило о приміщення площею
1 000,00 в.м на в л. Інстит тсь ій, 2, літ. "А"

Назва об'є та: Нежиле приміщення площею 1 000,00 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежиле приміщення № 48 а ( р пи приміщень № 1) площею 1 000,00 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 38 494 400 (тридцять вісім мільйонів чотириста
дев'яносто чотири тисячі чотириста) ривень.

ПДВ — 7 698 880 (сім мільйонів шістсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот
вісімдесят) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 46 193 280 (соро шість мільйонів
сто дев'яносто три тисячі двісті вісімдесят) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —
4 619 328 (чотири мільйони шістсот дев'ятнадцять тисяч триста двадцять вісім)
ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном
стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та
приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь
Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від
ціни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 30 жовтня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72,
8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові
дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття
заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 4 619 328 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний",
од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".

10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа
"У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
державний вищий навчальний за лад IV рівня а редитації
О олош є он рс на заміщення посад на ово-педа о ічних

працівни ів:
Юридичниій фа льтет:
- де ана фа льтет — 1 посада
Фа льтет правління місь им осподарством:
- де ана фа льтет — 1 посада
Основні вимо и до претендентів на посад де ана:

де ан фа льтет обирається з на ово-педа о ічних працівни ів
фа льтет , повинен мати вчене звання доцента, професора і на овий
ст пінь.
Для часті он рсі претенденти на посади подають заяв на ім'я

ре тора А адемії, до я ої додають до менти про освіт , на овий
ст пінь, вчене звання, списо на ових праць, винаходів, п блі ацій,
паспорт, а та ож особовий листо облі адрів.
Заява та до менти претендентів приймаються до 28 жовтня 2013 ро
відділі адрової роботи А адемії м ніципально о правління за адресою:

м. Київ, в л. Івана К дрі, 33, телефон 529-72-14.

Департамент с спільних ом ні ацій
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади державно о
сл жбовця: провідно о спеціаліста відділ онтролю за
розміщенням ре лами на транспорті ом нальної власності
правління з питань ре лами.
Вимо и до андидатів: освіта вища (юридично о, манітарно о нап-

рям тощо); обов'яз ове знання державної мови; міння працювати на
омп'ютері; стаж роботи за фахом в державній сл жбі на нижчих посадах не
менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 2 ро ів.
До он рсної омісії подають та і до менти: заяв про часть он-
рсі, особов арт (форма №П-2ДС), опію до мента, я ий посвідч є

особ , війсь ово о вит а (для війсь овозобов'язаних), опії до ментів
про освіт , де ларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінан-
сово о хара тер за 2012 рі , дві фото арт и розміром 4x6 см.
До менти на он рс приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі -

вання о олошення.
Додат ова інформація надається за адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,

44, 4-й поверх, аб. 405, тел. 278-23-98 (се тор персонал та державної
сл жби).

До ва и меш анців житлово о масив Березня и!

19 жовтня 2013 ро о 15.00 приміщенні інотеатр "Старт" за
адресою: в л. Серафимовича, 15-а, відб д ться ромадсь і сл хання з
привод прийнято о рішення Київсь ої місь ої ради від 19.12.2002 ро за
№ 171/331, що передає земельн ділян дов остро ов оренд на
25 ро ів по в л. Серафимовича, 6а, Дніпровсь ом районі м. Києва
ТОВ "Тельбін ІВА" для б дівництва тор овельно о центр .

Для прийняття часті сл ханнях необхідно прийти з паспортом.

Комітет "За с вер на Березня ах — проти заб дови".

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Остаматію Анатолія Івановича, в
я ості відповідача, справі № 757/9950/13-ц за позовом Остапен а Ми оли
Єв еновича до Остоматія Анатолія Івановича, Охрімен а Ми оли Івановича,
п блічно о а ціонерно о товариства "У раїнсь а страхова омпанія "Гарант-Авто"
про відш од вання ш оди завданої джерелом підвищеної небезпе и, я е
призначено на 16 жовтня 2013 ро о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. М.Гайцана, 4,
аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Остаматія Анатолія Івановича,
остання відома адреса: Київсь а обл., м. Біла Цер ва, в л. Першотравнева, 59,
відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідан-
ня ромадянина Мещеря а Сер ія Сер ійовича по справі за позовом
ПАТ "У раїнсь ий інноваційний бан " до Мещеря а Сер ія Сер ійовича
про стя нення оштів, призначене на 21 жовтня 2013 ро о 9.00 в
Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва :іа адресою: 04119, м. Київ,
в лиця Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, аб. № 30.

С ддя Гринь овсь а Н.Ю.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення
ва антних посад:

- оловно о спеціаліста відділ персоніфі овано о облі піль ;
- оловно о спеціаліста відділ на ляд за призначенням пенсій.
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для

часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості
відповідачів Бортні ов Галин Оле сіївн , Тарасов Ірин
Оле івн , Шахова Валерія Ві торовича в с дове засідання, я е
призначено на 12.00, 14.10.2013 ро по цивільній справі за
позовом ТзОВ "БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС" про стя нення бор
( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).
С ддя Н.Д. Б ша

Втрачене свідоцтво про право власності на житло на варти-

р 11, в л. Полісь а, б д. 6, видане до розпорядження "Квартир-

но-е спл атаційно о відділ від 10 р дня 1997 ро № 218" на

ім'я Бондарен о Людмили Іванівни, вважати недійсним.
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Спортивні новини

Фехтування. Володимир Соколов — чемпіон світу
серед ветеранів
У бол арсь ом місті Варна відб вся Чемпіонат світ з фехт вання

серед ветеранів. У раїнсь ий шпажист Володимир Со олов виборов
звання най ращо о серед спортсменів віці від 50-ти ро ів. На шлях
до перемо и наш атлет здолав Па ля Ван Дер Бер а (Нідерланди,
10:6), Тімоті Гласса (США, 10:2), Фабіо Франчі (Італія, 10:7), Коссімо
Ферро (Італія, 10:6) та Філіппа Коні (Франція, 10:6).

Теніс. Сергій Стаховський — у другому раунді
турніру серії "Челленджер"
У раїнсь ий тенісист Сер ій Стаховсь ий старт вав з перемо и на

т рнірі серії "Челленджер", що проходить Таш енті (Узбе истан). У
першом олі наш спортсмен, я ий отримав четвертий номер посів ,
пере рав збе а Тєм ра Ізмаїлова з рах н ом 6:3, 6:2. За вихід до тре-
тьо о ра нд Сер ій Стаховсь ий боротиметься з переможцем по-
єдин Костянтин Кравч (Росія) — Малі Джазірі (Т ніс). Додамо, що
інший вітчизнянний тенісист Оле сандр Недовєсов та ож вийшов до
др о о ола т рнір

Бокс. Олександр Повєткін оскаржить суддівство
під час бою з Володимиром Кличком
Оле сандр Повєт ін б де добиватися матч -реванш проти Володи-

мира Клич а. Про це повідомив менеджер росіянина Дмитро Іванов.
“Ми б демо добиватися повторення бою з Володимиром Клич ом.
Нехай не зараз, але пізніше він точно відб деться”,— с азав він. “Ми
подаємо протест на с ддівство і вима аємо, щоб с ддю Л їса Пабона
на рі с н ли від с ддівства. Та ож ми хочемо добитися, щоб рейтин
Повєт іна не знизився, щоб я омо а швидше вийти на матч-реванш з
Клич ом”,— зазначив Іванов. У оманді Повєт іна вважають, що ра-
їнець бо с вав “бр дно”, а рефері різь пальці дивився на заборонені
прийоми в бо сі. “У ринзі він заважає проведенню бою, іноді ви орис-
тов є заборонені прийоми”,— вважає старший тренер Повєт іна
Оле сандр Зімін. “Напри лад, нависає на партнера, відштовх є йо о,
під р ч є вліво-вправо. Тобто це заборонені дії, і, на жаль, рефері дав
всьо о лише одне попередження”,— на олосив тренер російсь о о
бо сера.
Тим часом Володимир Клич о назвав спортсмена, я ий, на йо о по-
ляд, є ідним с перни ом для наст пно о двобою. Амери ансь ий
бо сер-важ ова ови Деонтей Уайлдер ні в чом не пост пається
раїнсь ом бо атирю. І саме з ним Клич о-молодший хотів би про-

вести з стріч на рин . За словами Володимира, Уайлдер — ідеальний
андидат. Йо о зріст понад два метри, розмах р — 2 м 13 см. На йо-
о рах н 29 боїв і 29 перемо . Торі серпні амери анець но а т -
вав білор сь о о бо сера Сер ія Ляховича. Це все робить Уайлдера
пре расним андидатом для ці аво о поєдин . Єдина переш ода —
йо о рейтин по и не надто висо ий. Варто відзначити, що Клич о ч -
дово знає можливості амери ансь о о важ оатлета: Уайлдер б в йо о
партнером по спарин перед поєдин ом з Марі шем Вахом

Температура +11°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +16°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 64 %

Температура +11°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 78 %

Прогноз погоди на 9 жовтня 2013 року

ОВНИ, д м и про висо е, світле та вічне є цілющими. А тивіз й-
те ділов діяльність, нині можете ви онати безліч справ, при от -
вати ом сь сюрприз. Форт нитиме в на овій, релі ійній, юридич-
ній сферах. Завдя и зар біжним (іно ороднім) зв’яз ам можна
розширити р озір, отримати ці ав інформацію. А ось в дорозі
б дьте обережними і не сваріться на ідеоло ічні та релі ійні теми!
ТЕЛЬЦІ, не бійтеся ризи вати, саме ради альні почини при-

нес ть спіх. Розширюйте оло знайомств, сфер діяльності, за-
в’яз йте ви ідні і пізнавальні онта ти з партнерами з-за ордон ,
відновлюйте стос н и з родичами, я і проживають дале о від вас.
У вас б де достатньо енер ії (і помічни ів), щоб почати ремонт
оселі, прист пити до ново о етап в діловій діяльності.
БЛИЗНЯТА, затіявши словесн д ель, неодмінно врахов йте

д м співбесідни а. Йо о знання, соціальний стат с, етична пози-
ція мож ть ба ато в чом с перечити вашим станов ам. Проте по-
дії дня сприятим ть пороз мінню, допомож ть підібрати омпро-
місний варіант розвит стос н ів. Не воюйте! Ваша мета — своїх
он рентів, ідеоло ічних с противни ів схилити до спільної діяль-
ності та отримати прод тивний рез льтат.
РАКИ, я що обіцяють оперативно заплатити, ви он йте р тинн

робот з радістю. Клопочіться вдома, ор анізов йте домочадців,
сімейний бізнес набирає динамічних обертів. Можна найнятися на
сл жб до іноземців, спішно ви онати роль чителя, обсл ов -
ючо о персонал , провести профіла тичні маніп ляції для поліп-
шення здоров’я. Не заци люйтеся на дрібницях, а дивіться на світ
з філософсь их вершин, тоді боляч и втеч ть від вас.
ЛЕВИ, ваша енер ія битиме через вінця, схиляючи до фізичної,

роз мової а тивності та ділової самореалізації. Поспішайте по-
знайомитися з ці авими людьми, від рити нов сторін любовних
історій, започат вати творч біо рафію, захопитися новим хобі. У
ролі спішно о бізнесмена, підприємця, посередни а ви перевер-
шите себе, я що не розпорошите енер ію на др орядні справи.
ДІВИ мож ть стати ероями в за лісній діяльності, ос іль и

здатні расиво і енер ійно ви онати онфіденційне дор чення. Не
бійтеся при цьом вдатися до розвід и боєм. У стос н ах із домо-
чадцями пра ніть до мир та зла оди, т т пан є сейсмічна атмо-
сфера, де ви навіть схильні до беш ет , оли щось не та , втім, мі-
рятися ч бами з домочадцями не слід, армонійно співпрацюйте
заради бла а сім’ї.
ТЕРЕЗИ, реальність остинно від риває свої обійми, ловіть щас-

ливі шанси, що йд ть вам наз стріч, і самоствердж йтеся на сла-
в ! В нала одженні онта тів ви сама дос оналість, здатні пробити
стін непороз мінь, схилити до своєї точ и зор .
СКОРПІОНИ, ви один полі воїн, здатні ба ато чо о добитися

наодинці, натомість парі з досвідченим партнером дося нення
лише примножаться. Можна не пост патися лідерством др чи
помічни . Беріть ініціатив в р и і дійте, ваші з силля о плять-
ся, а в ладені фінанси принес ть дивіденди. Доброчинність має
червоною нит ою проходити різь ваше б ття.
СТРІЛЬЦІ, день обіцяє піднесений настрій, бойовитість, та ож

маєте висо і шанси стати ероєм дня, завоювавши поп лярність
юрби, дати поштовх ба атьом починам, розширити р озір. Енер-
ійно працюйте вибраном напрямі і в нетрадиційном насампе-
ред. На сердечном небосхилі сонячно, стос н и з дале ими і
близь ими родичами, дітьми розвиватим ться стрім о і подар ють
ба ато радості.
КОЗОРОГИ, дале а поїзд а, відрядження може не всьом за-

довольняти індивід альним сма ам, але неодмінно принесе задо-
волення і посприяє вирішенню поточних проблем, а саме нала о-
дженню онта тів з потрібними людьми, отриманню ці аво о зав-
дання, замовлення. Інтерес до зв’яз ів з людьми здале зможете
реаліз вати за допомо ою телефонних пере оворів, Інтернет . Ба-
атьом поталанить спішно впоратися з небезпечним онфіденцій-
ним дор ченням, ритичною сит ацією сімейном житті.
ВОДОЛІЇ, дайте поштовх новим прое там, розпочинайте на-

вчання, подорож йте, вст пайте до неформально о співтовари-
ства. Зволі ати з рішеннями не слід, одраз переходьте від слів до
дій ( спорті, бізнесі, ре ламній творчості). Співпрацю можна од-
раз роз ортати в іль ох напрям ах. А боротьба з он рентами
та рити ами тіль и піділлє масла тр дове пол м’я.
РИБИ, пош и по ровителя, вчителя, адво ата, онс льтанта,

д ховно о наставни а б д ть спішними. Перед вами постане іль-
а шляхів дося ненні мети. Обирайте їх на свій сма , приміром,
ви можете ба ато і наполе ливо працювати, щоб отримати бажа-
не. Інший варіант — а тивно співпрацювати з іншими людьми,
част ово пост пившись власними інтересами для збереження ар-
монії взаємних потреб

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

У столиці пройшов "День "Ч"
На Оболонській набережній кияни зробили масову зарядку
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У неділю на Оболонсь ій
набережній відб лася ма-
сова спортивна а ція
“День “Ч”, відома під ін-
шою, більш поп лярною
назвою — “День чемпіо-
на”. Ініціатором а ції ви-
ст пив Денис Силантьєв —
раїнсь ий плавець, за-

сл жений майстер спорт
з плавання, чемпіон світ ,
чемпіон Європи, чотирира-
зовий володар К б а світ
з плавання; срібний при-
зер Олімпіади в Сіднеї.
Захід знайшов підтрим
місь ої влади, а та ож зі-
ро шо -бізнес .

Для тих, хто ще не знайомий з

флешмобом “День “Ч” — “День

чемпіона”,— це наймасовіша ран�

кова зарядка, яку ініціює та органі�

зовує чемпіон світу та Європи з пла�

вання Денис Силантьєв. За словами

організатора, чисельність залучених

до акції людей повинна довести ба�

жання українців займатися спортом

і вести здоровий спосіб життя. І таки

доводить! Попередній “День “Ч”,

який відбувся 30 вересня 2012�го, зі�

брав на Оболонській набережній

понад 15 тисяч людей різного віку та

соціального статусу. Торішній захід

був занесений в українські та міжна�

родні книги рекордів як наймасові�

ша зарядка.

Цілком очевидно, що така ініці�

атива дала потужний поштовх до

проведення подібних заходів в ін�

ших областях і навіть за кордоном.

Після проведення першого “Дня

“Ч” у Києві ідею підхопили й інші

області. Зокрема 13 вересня, напе�

редодні Дня фізкультури і спорту, у

Дніпропетровській області відбула�

ся подібна “Єдина ранкова заряд�

ка”. Крім того, ідею масової ранко�

вої гімнастики підтримали також у

місті Чебоксари, якому нещодавно

вдалося зібрати на єдину зарядку на�

віть більше, ніж Києву, — в Росії на

акцію прийшли близько 17 тисяч

осіб.

Очікувалося, що кияни зможуть

повернути першість до столиці, од�

нак досить прохолодна погода

значно влинула на відвідуваність.

Тим не менше, цього дня на Обо�

лонську набережну прийшли

близько 8,5 тисячі киян, 2,9 тисячі

мешканців столиці спостерігали за

дійством в Інтернеті. За словами

Дениса Силантьєва, встановлення

нового рекорду не є самоціллю

“Дня “Ч”, провідна мета в іншо�

му — “Головне завдання акції —

створити попит на спорт і здоровий

спосіб життя, прищепити культуру

до зарядки якомога більшій кілько�

сті людей. І мені дуже приємно, що

цю ідею підхоплюють інші міста

України. Я сподіваюся, що незаба�

ром ми проведемо “День “Ч” все�

українського масштабу”,— пише

плавець на офіційному сайті “Дня

чемпіона”.

На тих, хто зважився провести

недільний ранок на Оболонській

набережній, очікував досить ціка�

вий сюрприз. Тут був встановлений

“зоряний подіум”, на якому зірки

шоу�бізнесу, серед яких були Аліна

Гросу, Дядя Жора, Євгенія Власова,

група Vroda та інші відомі артисти

естради та публічні люди, на влас�

ному прикладі показали, що вести

здоровий спосіб життя необхідно

кожній людині. Вони пообіцяли

докласти всіх зусиль до того, щоб

на Оболонській набережній збира�

лося якомога більше людей і щоб

тут був встановлений новий рекорд.

Також під час спілкування з пресою

Денис Силантьєв говорив про те,

що на території нашої країни немає

нормальних умов для тренувань не

тільки для людей, які профе�

сіонально займаються спортом, але

немає навіть елементарних умов,

щоб прості люди могли потренува�

тися на вулиці. Незважаючи на все

це, Денис Силантьєв вважає, що

українці — фізично розвинена на�

ція. “Якби спортсмени з інших кра�

їн тренувалися в тих же умовах, що

й українські спортсмени, то я впев�

нений, що вони ніколи не домогли�

ся б таких високих результатів”,—

зазначив спортсмен
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Цей день в історії 9 жовтня

1655 — Бо дан Хмельниць ий
перемі війсь а Речі Посполитої
під Город ом
1989 —По Центральном теле-

баченню СРСР відб вся перший
сеанс оздоровлення вінниць о о
лі аря-психотерапевта Анатолія
Кашпіровсь о о. З інтервалом
два тижні пройшли шість передач,
під час я их мільйони наївних лю-
дей присл хались до " станово "
цілителя.
1999 — У Мос ві відб вся вирі-

шальний ф тбольний матч між
збірними Росії та У раїни за право
виход в плей-офф Чемпіонат
Європи з ф тбол . Завдя и фан-
тастичном дар раїнця Андрія
Шевчен а на останніх хвилинах
матч метрів із тридцяти У раїна
звела матч в нічию — 1:1 — і отри-
мала право зі рати сти ові матчі із
Словенією.

Відповіді на с анворд на 5-й стор.
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У "Дні "Ч" взяло часть близь о 8,5 тис иян
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