
Столиця розвиває 
паркувальний простір
До 2015 року в місті планують створити понад 7 тисяч нових місць 
для стоянок авто

"Помолоділі" вагони метро 
у листопаді прибудуть до Києва
На Крюківському вагонобудівному заводі завершується модернізація 
першого потягу столичної підземки
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Оновлення пар столичної
підзем и — важливе питання
для міста. Адже більшість по-
тя ів, я і нині перевозять па-
сажирів, відсл вала вже по-
над 40 ро ів, та ожен із них
перевіз майже населення
У раїни — 40–45 млн рома-
дян. Тож мин ло о ро до
оновлення 95 ва онів підзем и
Києв вдалося зал чити
близь о 1 млрд оштів Кіот-
сь о о прото ол . Перші п’ять
одиниць березні б ли від-
правлені на ре онстр цію на
Крю івсь ий ва оноб дівний
завод та найближчим часом
мають б ти поставлені до сто-
лиці У раїни. Та , чора під
час робочої поїзд и на підпри-
ємство заст пни олови
КМДА Михайло Костю разом
із ж рналістами перевірив,
нас іль и оновлені ва они о-
тові сл вати для потреб Ки-
єва та йо о меш анців.

Оновлені та сучасні — саме так тепер

виглядають п’ять вагонів столичної під�

земки, які сім місяців тому вирушили на

модернізацію до ПАТ “Крюківський ва�

гонобудівний завод” з київського елек�

тродепо “Дарниця”. На базі підприєм�

ства у місті Кременчук фахівці здійсню�

ють останні роботи з вдосконалення по�

тяга метрополітену. Голова наглядової

ради — президент компанії Володимир

Приходько розповів “Хрещатику”: онов�

лення вагонів майже завершене, тож уже

скоро вони зможуть з комфортом пере�

возити киян.

“Нами була проведена значна робота.

Фактично від старих вагонів залишилася

лише рама. Ми повністю замінили тяго�

вий привід, ходові частини, системи

управління, внутрішній інтер’єр та кабіни

машиніста. Що не менш важливо — таке

оновлення вагонів знизить рівень витрат

електроенергії на 35–40 %, що не лише

скоротить кількість шкідливих викидів, а

й призведе до зменшення витрат пали�

ва”,— зазначив пан Приходько.

Такі зміни відразу оцінять пасажири

столичної підземки — пересуватися тепер

стане безпечніше та комфортніше. Сало�

ни обладнали сучасними системами кон�

диціонування та пристосували до потреб

людей з обмеженими фізичними можли�

востями. Окрім того, зміни у плануванні

внутрішнього простору вагону дадуть

змогу частково збільшити кількість паса�

жирів. Тепер стане легше і кермувати по�

тягом — кабіни машиністів оснастили

кондиціонерами та сучасним ергономіч�

ним пультом управління, який дозволить

ефективно керувати потягом та спостері�

гати за роботою всіх його систем.

Наразі триває монтаж електрооблад�

нання, системи кондиціонування повіт�

ря, внутрішньосалонного й підвагонно�

го обладнання та інтер’єру. До кінця мі�

сяця заплановано завершити монтажні

роботи.

“Помолоділими” вагонами заступник

голови КМДА Михайло Костюк зали�

шився задоволеним та висловив споді�

вання, що вони надійно слугуватимуть

місту. А от випробувати оновлений потяг

метро кияни зможуть вже на початку січ�

ня наступного року.

“У листопаді модернізовані вагони

прибудуть до Києва. Два місяці потяг бу�

де проходити випробування і вже в січні

розпочне перевозити пасажирів. Важли�

во, що цей проект передбачає модерніза�

цію рухомого складу, термін експлуатації

якого закінчився. Але рама вагона дозво�

ляє йому ще працювати. Тож при такій

глибокій модернізації місто отримає не

лише соціальний, а й економічний

ефект. Адже новий вагон обійшовся б

міській скарбниці в 1,5 млн євро. Таке

оновлення рухомого складу є частиною

ініціатив Президента України та програ�

ми голови КМДА щодо покращення ро�

боти міського транспорту”,— відзначив

пан Костюк.

Зазначимо, що це перших п’ять вагонів

з 95, які будуть модернізовані за кошти

Кіотського протоколу на Крюківському

вагонобудівному заводі. Минулого року

для оновлення потягів столичної підзем�

ки владою міста було залучено близько 1

млрд грн інвестицій. Два місяці ці вагони

тестуватимуть, і орієнтовно в листопа�

ді–грудні цього року на завод будуть пе�

редані наступні десять вагонів, а вже з

січня 2014 року передаватимуть щоміся�

ця по десять одиниць рухомого складу.

Таким чином, вже у жовтні наступного

року підземка отримає 95 “помолоділих”

вагонів. За оцінками фахівців, після тако�

го оновлення рухомий склад зможе слу�

гувати місту ще 20 років. Всі вагони, які

реконструюють за цим проектом, вилуче�

ні зі Святошинсько�Броварської лінії

метрополітену, оскільки саме тут рухо�

мий склад застарілий на 90 %

Розетка замінює бензин 

Столиця підхоплює світовий "еле тромобільний"
тренд
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"Таблеточка" від усіх недуг 
В амб латорії за альної пра ти и сімейної медицини
на в лиці Гмирі допомо отрим ють понад 12 тисяч
иян
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У полку сторічних киян прибуло 
Цьо о ро близь о 50-ти дов ожителів столиці
відзначать ювілей
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Інтервал руху автобусів 
та тролейбусів зменшиться 
у грудні
З р дня б де змінено інтервал р х ромадсь о-
о транспорт . Про це розповів прямом ефірі
про рами “Столиця” на теле аналі “Київ” енераль-
ний дире тор ом нально о підприємства “Київпас-
транс” Ми ола Ламб ць ий.
Та , за йо о словами, вже в р дні цьо о ро на

маршр ти вийд ть 450 вели их автоб сів і 430 тро-
лейб сів.
“Та им чином, середній інтервал р х автоб сів

по міст зменшиться порівнянні з мин лим ро ом
з 9 хв. до 8 хвилин, а олись він б в 12 хв. Те ж са-
ме стос ється і тролейб сів, сьо одні нас щоден-
ний вип с с ладає 385 тролейб сів, а б де вихо-
дити 430”,— повідомив він.
Крім то о, за словами Ми оли Ламб ць о о, до
інця ро , з ідно з редитною лінією ЄБРР, місто
має отримати 20–30 тролейб сів.
“Вза алі в першом варталі наст пно о ро ми

маємо отримати 81 тролейб с, відповідно, тролей-
б сний пар зміцніє, і Києві б де наба ато ом-
фортніше орист ватися тролейб сом, ніж це б ло
в мин лі зими”,— зазначив ендире тор КП “Київ-
пастранс”

Пішохідний міст засяяв усіма 
кольорами веселки
У серед о 18.45 Пішохідний міст засяяв сіма о-

льорами весел и — та столиця от ється вже за
місяць свят вати 70-т річницю визволення Києва
від фашистсь их за арбни ів. Це перший міст
столиці, я ий оздоблено саме динамічним де ора-
тивним освітленням з ви ористанням с часних тех-
ноло ій.
При цьом новітнє обладнання — 4 700 світлодіо-

дів — е ономно споживатиме еле троенер ію. Ілю-
мінація відтворюватиме різноманітн іль ість про-
рам, ер вання я ими здійснюється за допомо ою
техноло ії Wi-Fi.
Фахівці ом нально о підприємства “Київмісь -

світло” замінили абельні траси, встановили систе-
м правління ілюмінацією, паралельно відновили і
ф н ціональне освітлення мост : оновлено ліхтарі
та підсвічення опор спор ди тощо.
Тестове вім нення х дожньо о динамічно о ос-

вітлення Пішохідно о мост через річ Дніпро на
Тр ханів острів відб лося 22 вересня о 21-й одині.
Йо о робот особисто перевірив олова Київсь ої
місь ої державної адміністрації Оле сандр Попов.
Він тоді зазначив, що планах влади міста застосо-
в вати та форм підсвіч вання на фасадах б дин-
ів, шляхопроводах та мостах столиці

У Маріїнському парку 
відбудеться свято 
столичної молоді 
“Юнь Києва запрошує”
12 жовтня з 11.00 до 16.00 Маріїнсь ом пар

відб деться свято столичної молоді “Юнь Києва за-
прош є”. Цьо оріч захід проходитиме під аслом
“Місто талановитої молоді” рам ах про олошено-
о Президентом У раїни Ро дитячої творчості.
Ор анізатори інформ ють, що с бот Цен-

тральний пар льт ри та відпочин б де епі-
центром дитячо о талант та ці аво о дозвілля.
Стати часни ом заход зможе ожен охочий,
цьом сприятиме про рамне розмаїття свята,
др жня атмосфера.
Тож до ва и иян та остей міста “Вели а соці-

альна ра”, “Алея дитячих прав”, “С а тсь ий май-
данчи ”, “Галявина подар н ів”, а та ож презента-
ція мережі соціальних посл та онцерт дитячих
творчих оле тивів столичних л бів за місцем про-
живання.
Серед іншо о ияни та ості міста матим ть

можливість дізнатись про соціальні посл и і отри-
мати онс льтацію фахівця соціальної роботи ме-
режі центрів соціальних сл жб для сім’ї, дітей та
молоді

Як зазначив перший заступник директора Департамен�

ту транспортної інфраструктури КМДА Іван Шпильовий,

до 2015 року, відповідно до ініціативи Президента України

щодо поліпшення якості обслуговування населення та

Програми розвитку єдиного паркувального простору, пла�

нується організувати нові парковки загальною місткістю

7 240 машиномісць, із яких для 4 450 м/м будуть спеціаль�

но обладнані паркувальні майданчики та майданчики на

відокремлених просторах, 2 130 м/м — парковки на про�

їжджій частині та для 660 м/м будуть облаштовані екопар�

ковки. Також передбачено встановлення 1 500 обмежу�

вальних стовпчиків у місцях заборони паркування.

“Ми отримали доручення голови Київської міської

державної адміністрації створити перехоплюючі пар�

кінги на основних в’їздах у столицю, зокрема на Ов�

руцькому, Ковельському, Харківському, Чернігів�

ському, Житомирському, Одеському та Дніпропет�

ровському напрямках. Наразі завершено роботи з об�

лаштування перехоплюючого паркувального майдан�

чика біля станції метро “Іподром” загальною місткіс�

тю 205 машиномісць, а невдовзі відбудеться відкрит�

тя такого паркінгу біля новозбудованої станції “Те�

ремки”,— розповів Іван Шпильовий.

Разом із цим він зазначив, що розвиток паркуваль�

ного простору столиці та залучення інвесторів для бу�

дівництва багатоповерхових паркінгів стримує від�

сутність в законодавстві України адміністративної

відповідальності за порушення правил паркування

транспортних засобів, у тому числі за несплату за по�

слуги паркування. У Верховну Раду вже направлено

лист за підписом голови КМДА з проханням приско�

рити розгляд у профільних комітетах законопроектів,

які передбачають запровадження адміністративної

відповідальності водіїв за несплату за паркування

транспортних засобів та запровадження тимчасового

затримання транспортних засобів (евакуацію) за по�

рушення правил зупинки та стоянки.

За результатами проведеного круглого столу сторо�

ни домовилися про подальші зустрічі та співпрацю в

питанні розвитку дорожньо�транспортного комплек�
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Столична влада ініціювала проведення
р ло о стол за частю на овців та
е спертів з метою об оворення розвит
транспортно о омпле с столиці. Одне
з на альних питань рам ах розб дови
транспортної інфрастр т ри, я е б ло
об оворено під час з стрічі,— розвито
пар вально о простор столиці.
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Столиці бракує висококваліфікованих кадрів
для роботи в ДНЗ
На сьо однішній день існ є дефіцит висо о валіфі ованих адрів для

роботи в дитячих дош ільних за ладах столиці. Крім то о, це питання
лишається а т альним і на перспе тив , ос іль и більшість освітян вже
дося ла пенсійно о ві . Про це розповів олова КМДА Оле сандр По-
пов прямом ефірі на теле аналі "Київ".
За йо о словами, місто виріш є питання дефіцит адрів, от ючи мо-

лод змін педа о ічних ніверситетах ім. Дра оманова і ім. Грінчен а.
"Ми працюємо з тим, щоб до нас поверталися молоді фахівці, в цьо-

м році 290 вип с ни ів ми прийняли, до речі, ожно о четверто о — в
дош ільні за лади. Том нас йде та а системна робота: перший рі
молодих фахівців підтрим ємо матеріально, виплач ючи надбав и, я і
дозволяють збаланс вати я ось почато тр дової діяльності, і заохоч -
ємо матеріальними вина ородами, щоб хоч трохи підтримати їх цей
час. І ця система дає нам певний позитивний рез льтат",— розповів
очільни міста

Плесівці розчищають річку Нивка
Фахівці ом нально о підприємства "Плесо" розчищають річ Нив а.

Роботи триватим ть до перших холодів та б д ть продовжені вже після
весняно о водо он . Наразі вед ться роботи з розчищення став а № 5
річ и Нив а, що проті ає мі рорайоні Ж ляни та районі в лиці Робіт-
ничої. Під час розчищення р сла працівни и КП "Плесо" ви ористов ють
ба атоф н ціональн машин -амфібію Тр сор, я а видаляє за межі во-
дойм наводн та підводн рослинність і м лові від лади.
Зо рема на частині став а с ошено та очищено річ ове дзер ало від

очерет та озерно о омиш , я і розрослися вели ій іль ості та пе-
реш оджали проп с ній спроможності річ и. Та ож очищено бере и та
частин став від поб тово о, б дівельно о сміття, залиш ів дереви-
ни тощо

Прокуратура розслідує шість справ 
щодо самозахоплення землі під автостоянки
Про це на брифін повідомив начальни правління столичної про-
рат ри Назар Константинов.
За йо о словами, фа ти самовільно о захоплення землі б ли вста-

новлені в ході проведення масштабних перевіро діяльності сіх без
винят пар вальних майданчи ів, що діють на території столиці.
"Перевір и ще тривають, але вже зараз є рез льтати. Та , за виснов-
ами онтролюючих ор анів, на території Дарниць о о та Деснянсь о-
о районів столиці с б'є ти осподарювання самовільно захопили
близь о 4 а землі для облашт вання нічних автостояно . Ці земельні
ділян и ви ористов ються підприємцями за відс тності б дь-я их до-
звільних до ментів, зв'яз з чим вже розпочато 6 римінальних про-
ваджень за ст. 197-1 КК У раїни",— на олосив про рор.
Крім то о, нині на роз ляді в ор анах вн трішніх справ переб вають

ще 11 заяв щодо самовільно о захоплення земельних діляно власни-
ами пар ово .
Начальни правління та ож відзначив, що на підставі виявлених по-

р шень про рат ра Києва заявила 8 позовів щодо звільнення неза-
онно займаних діляно за альною вартістю близь о 70 млн ривень та
повернення їх орист вання територіальній ромаді. Ще 5 анало іч-
них позовів б ло заявлено КМДА.

Цифра дня

91 900000 
пасажирів відправлено Південно�Західною залізницею за
січень–серпень 2013 року (98,7 % від рівня січня–серпня 2012 р.) з
урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою. 
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Комісія з благоустрою перевірила Голосіївський
і Дарницький райони
Місь а омісія з проведення осінньо о місячни а з бла о строю, озе-

ленення та поліпшення санітарно о стан міста проінспе т вала тери-
торії Голосіївсь о о та Дарниць о о районів.
Перший заст пни дире тора Департамент місь о о бла о строю

та збереження природно о середовища Сер ій Роменсь ий на олосив
на першочер ових завданнях, я і потреб ють терміново о вирішення.
Зо рема най оротший стро райони повинні забезпечити відновлен-
ня бла о строю територій в місцях проведення робіт на інженерних
мережах та за риття прострочених планових і аварійних онтрольних
арто . Крім то о, забезпечити ремонт і очищення о лядових олодя-
зів інженерних мереж та зливоприймачів, забезпечити зняття с хостій-
них дерев, а та ож відновити дитячі і спортивні майданчи и.
Під час засідання місь ої омісії з проведення осінньо о місячни а

Сер ій Роменсь ий на адав прис тнім про те, що 12 жовтня відб деть-
ся за альномісь ий с ботни та дор чив районам забезпечити ор ані-
зацію проведення заходів, а після с ботни а вирішити питання щодо
своєчасно о вивезення та тилізації поб тових відходів.
Наст пний об'їзд відб деться 16 жовтня, омісія інспе т ватиме

Дніпровсь ий та Деснянсь ий райони

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили "Хрещати " в правлінні вн трішньої тор івлі та поб -

т , 11, 12 і 13 жовтня в столиці відб д ться традиційні ярмар и.
Зо рема в п'ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на

просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — на в л. А адемі а
К рчатова (в межах в л. Мілютен а та Братиславсь ої); в Дніпров-
сь ом — на в л. Верши ори, 1; в Оболонсь ом — на в л. Бережан-
сь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Меч-
ни ова, в Тверсь ом т пи , 6/8, пров. Вино радном ; в Подільсь о-
м — на просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Підлісній,
8, на розі просп. Л. К рбаса та б льв. Р. Роллана; в Солом'янсь о-
м — на в л. Освіти (в межах в л. В зівсь ої та М. Кривоноса); в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, на ро-
зі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої, в л. І. Я іра, 19, в л. В. Пі а, в л.
Олеся Гончара, 65-А. У с бот ярмар ватим ть в Голосіївсь ом
районі на в л. Голосіївсь ій, 4-10; в Дарниць ом — на в л. Рев ць-
о о; в Деснянсь ом — на в л. Лис івсь ій (в межах в л. Милослав-
сь ої та Рад нсь ої); в Дніпровсь ом — на б льв. А. Б чми, 1-7; в
Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43, в л. Бережансь ій,
15; в Печерсь ом — на в л. І. К дрі (в межах в л. П. Л м мби та Чи-
оріна); в Подільсь ом — на просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о-
о пар ); в Святошинсь ом — на в л. А адемі а Кіпріанова; в Соло-
м'янсь ом — на в л. Героїв Севастополя (в межах в л. Донця та
Стражес ); в Шевчен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32-38. У неді-
лю ярмаро відб деться в Оболонсь ом районі на в л. Дніпровод-
сь ій, 8 (селище Водо ін)

Оновлені дороги Биківні
На черзі питання реконструкції з добудовою місцевої школи 
та вирішення проблем амбулаторії сімейної медицини
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Місь а влада приділяє достатньо
ва и розвит я центральної части-
ни столиці, та і її о олицям. Зо ре-
ма на цих територіях зараз а тиві-
з ються роботи з про ладання ана-
лізації, відновлення дорожньо о по-
риття та вирішення наболілих для
меш анців проблем. Та , чора о-
лова КМДА Оле сандр Попов проінс-
пе т вав я ість інфрастр т ри се-
лищі Би івня Деснянсь о о район
та поспіл вався з місцевими жите-
лями про перспе тиви розвит те-
риторії.

Впродовж останніх кількох місяців у селищі

Биківня було проведено капітальний ремонт до�

ріг на двох найважливіших транспортних вули�

цях — Путивльській та Радистів. Роботу здійсни�

ли на численні звернення мешканців, адже саме

цими магістралями пролягають маршрути гро�

мадського транспорту.

За короткий термін будівельники проклали тут

близько 20 тис. кв. м асфальтного покриття та 667

кв. м нового тротуару, встановили понад 3 тис.

метрів погонних бортового каменю та поребрику,

відремонтували 100 кв. м покриття тротуару.

Люди розповідають "Хрещатику", що раніше на

цих ділянках було брудно й після дощів завжди

збиралась вода у низовині. А взимку були такі ви�

падки, що сюди не міг заїхати громадський транс�

порт та спецтехніка, щоб розчистити снігові заме�

ти, зараз же вулиці мають зовсім інший вигляд.

До того ж, під час робіт тут трохи розширили до�

рогу, аби автобус зміг розвертатись для подальшо�

го руху в протилежному напрямку.

"Ми дуже вдячні за нову дорогу, адже тут взага�

лі неможливо було проїхати навіть власним авто�

мобілем, не кажучи вже про автобуси",— каже

місцевий мешканець Віктор Аралов.

"Завдяки реалізації ініціатив Президента Укра�

їни щодо розвитку транспортної галузі впродовж

останніх кількох місяців нам вдалося швидко і

якісно провести капітальний ремонт двох най�

важливіших транспортних артерій Биківні. Відре�

монтовані вулиці Путивльська та Радистів, адже

саме цими магістралями пролягають маршрути

громадського транспорту",— відзначив голова

КМДА Олександр Попов.

Також очільник міськдержадміністрації поспіл�

кувався з биківнянцями щодо перспектив розвит�

ку селища. Зокрема люди попросили сприяти у

виділенні земельної ділянки для облаштування

зони відпочинку та спортивного майданчику, вре�

гулювати вивіз сміття, навести лад у лісі, що при�

лягає до селища, вирішити питання вдосконален�

ня роботи амбулаторії загальної практики. Та

найбільше, про що просили люди, реконструюва�

ти старий та добудувати новий корпуси місцевої

школи. Як розповіла заступник директора з на�

вчально�виховної роботи спеціалізованої школи

№ 23 з поглибленим вивченням англійської мови

Анна Далматова, ця єдина місцева школа пере�

повнена, у той час як поряд є два приміщення, од�

не з яких можна реконструювати, а інше — добу�

дувати. "У нас навчається 536 учнів, а заклад роз�

рахований лише на 240. Тому ми просимо допо�

могти у виділенні коштів на добудову та рекон�

струкцію цих приміщень, аби наші діти змогли

нормально вчитися",— зазначила пані Далматова.

Олександр Попов взяв до уваги звернення

мешканців та запропонував їм утворити орган са�

моорганізації населення. Така структура могла б

отримувати з міського бюджету необхідне фінан�

сування для створення на території селища зони

відпочинку та реалізації інших ініціатив людей.

Допоможе людям реалізувати частину з озвуче�

них питань й район. Голова Деснянської РДА Ста�

ніслав Прокопенко зауважив, що пріоритетний

напрямок у діяльності районної влади — робота із

зверненнями громадян та врахування їх думки у

вирішенні питань. "Биківнянці вже неодноразово

пропоновували чимало цікавих ініціатив, які по�

тім втілювалися у життя. Тож сподіваюся, що і

цього разу ми знайдемо можливості, й пропозиції

мешканців селища найближчим часом стануть

реальністю",— сказав Станіслав Прокопенко.

Додамо: загалом на виконання завдань Прези�

дента України щодо розвитку транспортної інфра�

структури роботи з капітального ремонту доріг

приватного сектору Києва наразі проводяться в

Жулянах, Бортничах та Осокорках. Загальна дов�

жина вулиць приватного сектору, що підлягають

ремонту,— 14,2 км, площа покриття — 110,0 тис. кв.

м. Орієнтовна вартість робіт складає 36,5 млн грн

У полку сторічних киян
прибуло
Цього року близько 50�ти довгожителів столиці відзначать ювілей
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Нині в Києві проживає
близь о двох тисяч людей,
я им виповнилося понад
90 ро ів, із них 46 дов о-
жителів цьо о ро відзна-
чають 100-річний ювілей.
Одн із іменинниць, меш-
ан Солом'янсь о о
район Єлизавет Цой, зі
святом привітав заст пни
олови КМДА Михайло
Костю . Він вр чив дов о-
жительці лист із най ра-
щими побажаннями від
Президента і очільни а
місь держадміністрації
Оле сандра Попова та по-
дар н и.

Михайло Костюк побажав довго�

жительці міцного здоров'я, бадьоро�

сті духу, оптимізму, а також відсвят�

кувати ще не один ювілей. "Треба за�

служити в Бога, аби дожити до гли�

бокої старості з ясним розумом та

повним сил і енергії. Ми пишаємося,

що в нашому місті живе така пре�

красна людина та активна громадян�

ка. Вклоняємося Вам та ще раз хоче�

мо побажати довгих років життя та

всіляких гараздів",— сказав під час

вітання заступник голови КМДА.

Зі свого боку, Єлизавета Захарівна

подякувала за привітання та поділи�

лася рецептом довголіття. За її сло�

вами, головне — мати завжди хоро�

ший настрій та ділитися добром із

людьми.

Попри поважний вік, активності

жінки може позаздрити кожен. Вона

каже, що на ногах усе життя. Разом

із чоловіком�льотчиком об'їздила

увесь Радянський Союз, а після вій�

ни переїхала до України. Відзначи�

мо: народилася Єлизавета Захарівна

Цой 4 жовтня 1913 року в селі Кро�

уровка на Далекому Сході, закінчи�

ла корейську школу. Після війни її

сім'я переїхала в Україну до Воро�

шиловграда, де ювілярка працювала

касиром у магазині. Вона — ветеран

праці та учасник Великої Вітчизня�

ної війни.

Свій ювілей Єлизавета Захарівна

зустрічає біля плити, адже готувати

для неї — найулюбленіша справа.

Тим паче, що у національних корей�

ських стравах і криється секрет дов�

голіття жінки — щодня рис з овоча�

ми та соєвий соус. "Головне — сою

вживати, це найголовніше. Без неї

нічого не вийде",— каже ювілярка.

На допомогу іменинниці завжди

приходить донька Наталія, яка меш�

кає у сусідній квартирі.

Разом з пані Цой цими днями 100�

річний ювілей відсвяткували й Текля

Фещенко (2 жовтня 1913 року) та Бо�

рис Малінський (5 жовтня 2013 ро�

ку). Текля Іванівна Фещенко наро�

дилася в селі Шпилів Київської об�

ласті. До школи не ходила, бо з малих

літ довелося працювати. Коли поча�

лася війна, потрапила в ув'язнення,

погнали в Німеччину. Після війни

повернулась до рідного села, а зараз

проживає в столиці з племінницею.

Ювіляр Борис Степанович Ма�

лінський — учасник Великої Вітчиз�

няної війни, ветеран праці. Багато

років працював начальником відділу

на станкозаводі.

Є у столиці й довгожителі, яким

понад 100 років. Так, наприклад,

днями дніпровчанину капітану 1�го

рангу у відставці Михайлу Сафроно�

ву виповнилося 105 років. Привіта�

ти учасника Великої Вітчизняної

війни до його домівки завітала ціла

делегація на чолі з заступником го�

лови Дніпровської РДА Анатолієм

Павленком.

Михайло Леонтійович бадьорий

та контактний. Розповідає про те, як

у 14 років почав заробляти кур'єром.

Згодом — учень робфаку у фабрич�

но�заводській школі. А у 1929 році

вступив до Московського держав�

ного технічного університету ім. Ба�

умана. Четверокурсником став пра�

цювати у Центральному аерогідро�

динамічному інституті ім. Жуков�

ського — чи не найвідомішому в ті

часи державному науковому авіа�

ційному центрі. У 1933�му молодий

науковець стає курсантом приско�

реної підготовки інженерів�механі�

ків воєнно�морського флоту. Відтоді

починається його військово�мор�

ська кар'єра.

У листопаді 1935�го року він отри�

мав військове звання інженера�ка�

пітана 3�го рангу та призначення на

посаду командира бойової частини

підводного човна Щ�303 Балтій�

ського флоту. Далі стає викладачем,

а згодом — начальником кафедри

Ленінградського вищого військово�

морського училища.

Війна для нього розпочалася у

морській піхоті під Ростовом�на�

Дону, а потім у Сталінграді. Вцілі�

лий після запеклих боїв офіцер�мо�

ряк повернувся на флот та отримав

посаду дивізійного інженера�меха�

ніка 17�го дивізіону підводних чов�

нів. У березні 1945 року став флаг�

манським інженером�механіком 1�ї

бригади морських мисливців.

Із 1981 року він — кавалер орденів

Червоного прапора, Червоної Зірки

та багатьох інших бойових нагород,

на свята завжди приходить до друзів

і підшефних — учнів столичної шко�

ли № 141

Голова КМДА Оле сандр Попов проінспе т вав я ість інфрастр т ри селищі Би івня та поспіл вався
з місцевими жителями про перспе тиви розвит території

Від імені ерівництва міста заст пни олови КМДА Михайло Костю привітав
із 100-річним ювілеєм Єлизавет Цой, меш ан Солом`янсь о о район
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Ділові новини

Настрої бізнесу 
покращуються
У серпні 2013 ро НБУ провів

чер ове що вартальне опит ван-
ня ерівни ів підприємств У раїни
про оцін їх поточної та майб т-
ньої ділової а тивності. В опит -
ванні взяло часть 1 267 підпри-
ємств з сіх ре іонів раїни, що
представляють е ономі за ос-
новними видами діяльності, фор-
мами власності, розмірами, за
іль істю працівни ів. Респонден-
ти значно по ращили оцін и по-
точно о фінансово-е ономічно о
стан своїх підприємств і III вар-
тал поспіль оцінюють йо о пози-
тивно: баланс між оцін ами стан
“добрий” та “по аний” становить
4,7 % порівняно з 1,9 % ІІ вар-
талі. За оцін ами респондентів,
рівень залиш ів отової прод ції
знизився. Респонденти позитив-
но оцінюють перспе тиви розвит-

своїх підприємств наст пних
три та 12 місяців. Незначне зни-
ження оціно респондентів щодо
збільшення обся ів реалізації ви-
робленої прод ції, інвестицій, а
та ож фінансово-е ономічно о
стан своїх підприємств наст п-
них 12 місяців об мовили значен-
ня Інде с ділових очі вань (ІДО)
на рівні 113,8 % порівняно з 114,4
% попередньом варталі. Рес-
понденти третій вартал поспіль
зниж ють оцін и щодо зростання
цін наст пних 12 місяців я на
по пні товари і посл и, та і на
прод цію власно о виробництва.
Оцін и зростання виробничих ви-
трат та ож зменшилися. Респон-
денти вважають, що найвпливові-
шими чинни ами змін вихідних
цін підприємств є зростання вар-
тості енер оносіїв та сировини і
матеріалів. За очі ваннями рес-

пондентів, наст пних три місяці
потреба в пози ових оштах
зростатиме. Збільшилася част а
респондентів, я і вже орист ю-
ться бан івсь ими редитами, і
тих, я і план ють брати бан івсь і
редити надалі. Залишається
найбільшою част а підприємств,
що план ють брати бан івсь і
редити в ривнях. Оцін и вплив
більшості фа торів, я і зм ш ють
підприємства від ладати ви о-
ристання редитних посл бан-
ів, знизилися. Респонденти та-
ож значно знизили оцін и щодо
посилення жорст ості мов до-
ст п до бан івсь их редитів для
своїх підприємств протя ом
останніх трьох місяців та щодо
не ативно о вплив на зростання
виробництва обмежених можли-
востей отримання редит

Ціна газу підвищилася

Середня митна вартість імпор-
товано о У раїною природно о
аз підвищилася вересні на
3,43 %, або на 13,5 долара — до
407 доларів за тис. б. м порів-
няно із серпнем, повідомляє Мі-
ністерство е ономічно о розвит-

й тор івлі. У вересні У раїна ім-
порт вала аз із Росії, У орщини,
Німеччини та Австрії. За підс м-
ами мин ло о місяця в цілом з
Європи б ло імпортовано 334,2
млн б. м аз . У серпні середня
митна вартість імпортно о аз
знизилася на 3,2 % — з 406,56 до
393,5 долара за тис. б. м

Туристи наповнюють 
бюджет

За інформацією фахівців ГУ
Міндоходів м. Києві станом на 1

жовтня 2013 ро до бюджет
столиці з т ристично о збор на-
дійшло понад 5 млн 216 тис. рн,
що порівнянні з анало ічним пе-
ріодом мин ло о ро більше на
майже 415 тис. рн, або 10 %.
Висо а план а сплес т ристич-
ної а тивності в столиці 2012
році пов’язана із проведенням в
У раїні європейсь о о чемпіонат
з ф тбол (EURO 2012), цьом
році б ла піднята ще вище, а за
мов зал чення інвестицій при
державній інформаційній під-
тримці ця тенденція до зростання
б де продовжена і надалі. На
сьо одні на облі в районних по-
дат ових інспе ціях ГУ Міндохо-
дів м. Києві переб вають 273
платни а т ристично о збор , з
них 166 юридичних осіб та 107
фізичних осіб. Постійно прово-
диться робота по пош додат-
ових резервів, повноти переб -
вання на облі платни ів т рис-
тично о збор — юридичних та
фізичних осіб, я і мають основ-
ний вид діяльності КВЕД 55 “Ді-
яльність отелів та ресторанів”,
та відпрацьов ються перелі и о-
телів У раїни по м. Києв . Тіль и
2013 році зал чено до оподат-
вання 8 с б’є тів осподарю-

вання — платни ів т ристично о
збор .
Зазначимо, що столиці напе-

редодні розпочав свою робот
Київсь ий міжнародний т рис-
тичний фор м, я ий триватиме
до 12 жовтня 2013 ро . Під час
заход б де презентована Кон-
цепція т ристично о бренд ван-
ня У раїни, пройде низ а онфе-
ренцій та р лих столів. “У ра-
їна за оцін ою Всесвітньої т рис-
тичної ор анізації вже займає 9-
те місце в Європі за іль істю т -

ристів, я і відвід ють наш ра-
їн . У раїна ці ава світові. Ми
маємо перетворити наш потен-
ціал точ рост вітчизняної
е ономі и. Перед нами стоїть
завдання: до 2022 ро двічі
збільшити число т ристів в У ра-
їн — до 50 млн на рі . Відповід-
но з 400 тисяч до 1 мільйона
зросте іль ість робочих місць
ал зі, а очі ване збільшення
надходжень до бюджет зросте
з 1,5 млрд до 5 млрд ривень”,—
зазначив віце-прем’єр-міністр
Оле сандр Віл л на від ритті
фор м . Наразі за частю вітчиз-
няних та за ордонних е спертів
розроблена онцепція розвит
т ристичної ал зі У раїни. До
інця ро має б ти затверджена
державна про рама

Обережно — фінансові 
піраміди

Національна омісія з ре лю-
вання рин ів фінансових посл
за ли ає фізичних і юридичних
осіб орист ватися посл ами 7
ліцензованих фінансових омпа-
ній з адміністр вання фінансових
а тивів для півлі товарів р -
пах. Про це повідомила дире -
тор департамент ре лювання й
на ляд за наданням фінансових
посл фінансовими омпаніями
Нацфінпосл Галина Павлен о,
передають “У раїнсь і новини”.
“У нас на сьо одні зареєстр ва-
лися я фінансові станови 8
с б’є тів, а ліцензії одержали
7”,— повідомила вона. У перелі
ліцензованих фін омпаній вхо-
дять ТОВ “Авто Е сперт”, ТОВ
“Авто Просто”, ТОВ “Альтерна-
тивний редитний центр “Е с-
прес- редит”, ТОВ “Альфа Біз-

нес Гр п”, ТОВ “Все раїнсь е
народне товариство “Фор м”,
ТОВ “Кредо-Центр” і ТОВ “Фі-
нансова омпанія “Універсал
Кредит”.
При цьом пані Павлен о пові-

домила, що на рин фінпосл
працює більш я 40 “псевдоадмі-
ністраторів” — фінансових піра-
мід, виявлених омісією. Дані
с б’є ти осподарювання завдя-
и яс равій ре ламі й низь им
відсот ам на надання редит (
рам ах 3–5 %) створюють шах-
райсь і схеми з зал чення оштів
ромадян, я і в сил певних об-
ставин терміново потреб ють
рошей, одна не мож ть одер-
жати редит бан або іншій
редитній станові.
За даними омісії, найбільша
іль ість виявлених фінансових
пірамід Хар івсь ій, Полтавсь ій
областях і Києві. “У Києві та і пі-
раміди — це “Грандфінрес рс” і
“У р рандінвест”. Моніторимо ін-
тернет-рес рси. І завдя и моні-
торин б ла виявлена “Лавина
подар н ів”,— зазначила пані
Павлен о.
Дире тор департамент Нацфін-

посл та ож на адала, що для ле-
ітимної діяльності з адміністр -
вання фіна тивів для півлі това-
рів р пах необхідно, щоб с б’-
є т осподарювання б в зареєс-
трований в держреєстрі фін ста-
нов і отримав ліцензію на ведення
дано о вид діяльності (вартість лі-
цензії — 50 тис. ривень на 5 ро-
ів). При цьом ця фін станова по-
винна мати стат тний фонд не
менш я 5 млн ривень і має відпо-
відати певним вимо ам омісії.
На адаємо, травні Кабмін,

що передав на роз ляд Верхов-
ної Ради за онопрое т про за-

борон фінансових пірамід, о о-
лосив про намір розробити за-
ходи щодо боротьби з фінансо-
вими пірамідами на фондовом
рин та з псевдофоре с-бро е-
рами

Порушення на столичному
заводі

Про рат ра Солом’янсь о о
район від рила римінальне
провадження стосовно поса-
довців ПАТ “Київсь ий завод ре-
ле та автомати и”, я і завдали
бюджет майже 760 тис. ри-
вень збит ів, лавши до овори
оренди державно о майна за
заниженими цінами, повідоми-
ли “Хрещати ” прес-сл жбі
відомства. За словами заст п-
ни а про рора Солом’янсь о о
район Ма сима Глотова,
2011 році посадові особи в аза-
но о державно о підприємства
надали в оренд п’ятьом при-
ватним стр т рам офісні при-
міщення за ціною, нижчою міні-
мально доп стимо о рівня. Крім
то о, про рорсь ою перевір-
ою встановлено, що продовж
майже двох ро ів по в азаним
до оворам не проводилась ін-
де сація орендної плати. Вна-
слідо та их дій ПАТ “Київсь ий
завод реле та автомати и” за а-
лом недоотримало майже 760
тис. ривень. “Відомості про
вчинення сл жбовими особами
товариства римінально о пра-
вопор шення про рат рою
район внесено до ЄРДР за ч. 2
ст. 364 КК У раїни — Зловжи-
вання сл жбовим станови-
щем”,— проінформ вав заст п-
ни про рора. Дос дове роз-
слід вання триває
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Розетка замінює бензин
Столиця підхоплює світовий "електромобільний" тренд

Минуле, теперішнє та майбутнє
Громадськість усе частіше починають хви�

лювати подібні питання. Люди цікавляться,

де можна придбати такі авто, як його підзаря�

джувати, а також чи можна переобладнати

звичайного “залізного коня” у електромобіль

тощо. За словами керівника напрямку елек�

тромобілів заводу “Титан” Олександра Туза,

взагалі Україна в плані розробки електромобі�

ля ніколи не пасла задніх. “Так, в Інституті

електродинаміки НАН України сумісно з За�

порізьким автомобільним заводом були роз�

роблені електроприводи та електромобіль

“Таврія�Електро”. Заповзятливі швейцарці,

закупивши на “ЗАЗ” невелику партію посиле�

них кузовів і встановивши своє електроустат�

кування, продавали готовий електромобіль.

Але через обставини постачання “Таврії” в

Швейцарію незабаром згорнули”,— зазначив

пан Туз.

У свою чергу, засновник компанії “БІО Ав�

томотів” Арсеній Абдураїмов також підтвер�

див “Хрещатику”, що тема електромобілів

для України не є новітньою. При цьому роз�

виток цього ринку постійно крокує уперед.

“Починаючи з 2006 року, я постійно стежив за

розвитком індустрії електромобілів в усьому

світі. В 2009 році ми знайшли партнера, який

пропонував електромобілі прийнятної якості

і, головне, за доступною ціною. Це виробник

з Гонконгу BIO Automotive Co”,— розповів

він. Тож пан Абдураїмов став першим, хто

зважився робити бізнес на роздрібних прода�

жах електромобілів. За його словами, елек�

тромобіль є для України новим видом транс�

порту, тому багато хто навіть і не знає, з якого

боку до нього підійти, і чим згодом може

обернутися його покупка. На його думку, го�

ловним плюсом електромобіля є його еконо�

мічність. “Якщо говорити про електромобілі

в принципі, то перший плюс це, звичайно ж,

економія. Тим паче, що постійно відбувається

подорожчання бензину та зростає вартість об�

слуговування звичайного автомобіля. У цьо�

му відношенні електромобілі виграють. І саме

економія та піклування про навклишнє

середовище підштовхує людей до того, щоб

замислюватися про купівлю електромобіля”,

— пояснив пан Абдураїмов. З іншого боку,

жодна техніка не може складатися тільки з пе�

реваг. Головним недоліком електромобілів є

обмежений пробіг на одному заряді і відсут�

ність мережі спеціальних заправок, що дуже

турбує покупців. Зазначимо, що наявні в на�

шій країні машини з електродвигуном можуть

проїхати на одному заряді в міському режимі

максимум 160 кілометрів. Що ж стосується

майбутнього електромобілів в Україні в прин�

ципі, то фахівець вважає його “великим і світ�

лим”. Тим більше, що, за його словами, на

сьогодні розробляються спеціальні амортиза�

тори на п’єзоелементи, які могли б заряджати

автомобіль в залежності від нерівностей 

дороги.

Проекти для столиці

За словами Арсенія Абдураїмова, його

компанія вже розробила кілька проектів

для столиці. По�перше, існує кур’єрська

служба, яка працює в різних сегментах рин�

ку столиці. Зокрема це доставка товарів з

інтернет�магазинів. Також за її допомогою

деякі ресторани поставляють споживачам

свої продукти харчування. Але найголовні�

ший проект — електротаксі, який компанія

розробляє сумісно з КМДА. Міська влада

всіляко підтримує цю ініціативу, бо компа�

нія пана Абдураїмова представляє інвесто�

ра, який готовий надати 200 електрокарів

для служби таксі й віддавати від чверті до

третини прибутку від її роботи у міський

бюджет. “Столична влада підтримує цей

проект не тільки на словах, а й на ділі. На�

разі міська влада допомагає нам створити

потрібну інфраструктуру для підзарядки ав�

тівок. Так, планується створити 20 станцій

для швидкої підзарядки, з яких 11 станцій

будуть знаходитися по лінії метро, а 9 —

окремі точки по місту”,— зазначив фахі�

вець. Для повної підзарядки таких авто по�

трібно буде 30 хвилин, і цього вистачить на

150–160 км. “Київський метрополітен го�

товий надати нам необхідну потужність.

Тобто кабель (для швидкісної зарядки) до�

статньої потужності буде проходити через

вентиляційні шляхи від власних підстанцій

метро. Вже розроблені майданчики, де бу�

дуть розміщуватися ці станції зарядки”,—

розповів він. Також постійно ведуться пе�

реговори з мережами супермаркетів та тор�

говельними центрами з приводу облашту�

вання місць підзарядки для електромобілів.

Співпраця з КМДА щодо електротаксі

сприяла ще одному проекту для містян —

виробництву електроавтобусів. Пілотний

зразок буде збиратися на базі комунального

підприємства “Київпастранс”.

Електромобілі своїми руками

Також фахівці зазначають, що в Україні є

така практика, як переобладнання звичай�

них авто у електромобілі, що є досить поши�

реною. При цьому українські “кулібіни” вже

понад 50 років створюють власні електромо�

білі. Найвідомішим з них є “Електра” Ва�

лентина Гербштейна. Сьогодні існує вже

друга модель “Електра�2”, а “Електру�1” бу�

ло збудовано ще на початку 90�х років мину�

лого сторіччя.

Іншим винахідником, якому вдалося пе�

реобладнати серійну “Славуту” на електро�

мобіль, є киянин В’ячеслав Полтавець.

Двигун цього авто є унікальним і не має

аналогів у світі. При цьому саморобні елек�

тромобілі дозволяють досягати безпреце�

дентно низької ціни пробігу — аж до 

3 грн/100 км. “Те авто, яке я зробив на базі

звичайної “Славути”, доводить, що зроби�

ти електромобіль своїми руками досить

просто. Це може зробити практично кож�

ний чоловік, складного нічого нема, але,

окрім знань, потрібно ще бажання. Що сто�

сується грошей, вони потрібні на батарею.

Так, наприклад, акумуляторна батарея, яка

встановлена у моєму автомобілі, має єм�

ність 18 кВт/год. Цієї енергії вистачає для

того, щоб мій автомобіль подолав дистан�

цію 200 км. Термін служби батареї — 10 ро�

ків”,— зазначив пан Полтавець. При цьому,

за його словами, велика економія не тільки

на бензині, а й на технічному обслугову�

ванні та заміні мастил.

Варто відзначити, що цього року у серп�

ні в Криму відбувся перший пробіг елек�

тромобілів, у якому взяли участь 7 авто се�

рійного та саморобного виробництва. Ав�

то проїхали з Сімферополя до Євпаторії,

відвідавши кілька кримських міст. Цей

пробіг дозволив розвіяти міфи про елек�

тромобілі та підтвердити, що вони є еко�

логічним, зручним та економічно вигід�

ним видом транспорту. І хоча машини без

двигунів внутрішнього згоряння досі є ди�

виною на українських дорогах, невдовзі

вони можуть стати найпопулярнішим ви�

дом транспорту. Зазначимо також, що в

Україні сьогодні електромобіль коштує у

середньому від $ 18 тис

Олена ДМИТРІЄВА
“Хрещатик”

Cьо одні ожний с млінний меш анець планети має замислюватися
над питанням збереження нав олишньо о середовища. Вчені по-
стійно розробляють інноваційні пристрої, я і допома ають людств
ви ористов вати природні рес рси, я , напри лад, сонячн енер ію,
енер ію вітр , вн трішньоземне тепло, енер ію припливів. Вони вва-
жаються невичерпними, том що їх ви ористання не призводить до
зменшення запасів чи завдання ш оди природі. Водночас при тепе-
рішніх темпах техно енно о розвит людство особливо потреб є
чисто о повітря для підтрим и здоров’я. Адже повітря, забр днене
ви идами то о ж автотранспорт , ви ли ає запалення, зв ження ар-
терій, зміни в периферійних с динах, що підвищ є ризи інс льт
та інфар т . Життя пор ч з трасою або переб вання безпосередньо
на в лицях з постійними проб ами ш одить роботі ниро і серцево-
с динної системи. Том тема транспортних засобів, я і не забр д-
нюють повітря, зо рема еле тромобілів, стає все більш а т альною
всьом світі. Підхоплює цей тренд і У раїна, особливо ж це поміт-

но столиці.

Міська влада допомагає
створити потрібну

інфраструктуру для швидкої
підзарядки електромобілів. 

Так, планується створити 
20 станцій, з яких 11 будуть
знаходитися по лінії метро, 

а 9 – в окремих точках по місту

Світовий досвід
В Норве ії власни и еле тромобілів не

сплач ть 25 % ПДВ та звільнені від по-
дат на реєстрацію авто.
При цьом ціна на традиційне пальне

в Норве ії є однією з найвищих в Європі
і ся ає приблизно $ 2,5 за літр.
Крім то о, європейсь і міста створю-

ють особливі мови для еле тромобілів.
Напри лад, на відмін від звичайних ав-
то, їм дозволено в’їзд до центральних,
я правило, історичних частин міст.
Причиною цьо о насамперед є н льовий
рівень ви идів еле тромобілів в атмо-
сфер .
В Німеччині зо рема існ є спеціальна

державна про рама поп ляризації еле -
тромобілів: для них виділяють спеціаль-
ні пар вальні місця, а власни ів та их
авто звільняють від сплати транспортно-
о збор .
Та ож європейсь і та амери ансь і

міста створюють спеціальн інфрастр -
т р для то о, щоб можно б ло підзаря-
дити власний еле тромобіль не лише
вдома. Час заряд и в середньом ви-
стачає на 80–160 м, в залежності від
місь о о чи міжмісь о о ци л поїзд и.
Та им чином, навіть в раїнсь их реалі-
ях вартість 100 м на еле тромобілі не
перевищ є 5 рн.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Особливості еле тромобілю
— Відс тність ш ідливих ви идів;
— Нижчі витрати на е спл атацію автомобіля: не потрібна доро а ороб а передач

і мастила до неї, дви н вн трішньо о з оряння (в т. ч. заміна масел, фільтрів, реме-
нів ГРМ) і йо о обсл ов вання, насосів висо о о тис (я що це дизельні дви ни),
паливних фільтрів та ін.;
— Простота онстр ції і правління, висо а надійність та дов овічність е іпажної

частини (до 20–25 ро ів) порівнянні зі звичайним автомобілем;
— Тиха робота;
— Можливість підзаряд и від поб тової еле тричної мережі (від розет и), але та-
ий спосіб в 5–10 разів довший (триває близь о 6 один), ніж від спеціально о висо-
овольтно о підзарядно о пристрою;
— Еле тромобіль — єдиний варіант застос вання на ле овом автотранспорті

енер ії, що виробляється АЕС і еле тростанціями інших типів.

ДО СЛОВА



4

МЕДИЦИНА
Хрещатик 11 жовтня 2013 року

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У Києві створена роз ал -
жена мережа амб латорій
за альної пра ти и сімей-
ної медицини — це більше
100 медза ладів первин-
ної лан и по всьом міст .
Одна із них розташ вала-
ся на в л. Бориса Гмирі,
8. За необхідності валі-
фі ований медперсонал
надасть т т допомо ож-
ном із понад 12 тис.
меш анців мі рорайон .

Допомога за крок від дому
Основне завдання реформи галу�

зі охорони здоров’я, яка в столиці

триває уже близько двох років, —

наблизити сімейного лікаря до міс�

ця проживання киян та скоротити

маршрут пацієнта до лікаря з п’яти�

шести кілометрів до 700 метрів (в

середньому). Найбільше досягти

поставленої мети вдалося у пілот�

них районах — Дарницькому та

Дніпровському. Тут на дорогу до лі�

каря люди витрачають в середньому

10 хвилин.

Одна із амбулаторій, яка значно

спростила життя мешканцям, —

амбулаторія загальної практики сі�

мейної медицини № 2 Дарницько�

го району, що на вул. Бориса Гмирі,

8. Адже раніше до найближчої ди�

тячої поліклініки, що на вул. Трос�

тянецькій, людям потрібно було

долати шлях не менше семи з поло�

виною кілометрів, а до стаціонару

на Червоному Хуторі (Київська

міська клінічна лікарня № 1), що

обслуговує доросле населення,

близько семи. Тож відкриття амбу�

латорії було сприйняте киянами,

як свято.

Обслуговує медзаклад понад 12

тис. мешканців мікрорайону “Осо�

корки”, значна частина з яких діти.

“У нас тут молоде населення й

близько 60 % — діти до шести років,

адже здається в експлуатацію бага�

то нових житлових будинків, люди

переїздять й народжують дітей. Тож

маленькому населенню доводиться

приділяти значно більше уваги”,—

розповіла “Хрещатику” завідувачка

амбулаторії, лікар вищої категорії,

педіатр з 26�річним стажем Галина

Кулініч.

Тож силами восьми фахівців (4�х

педіатрів, 3�х терапевтів, 1�го сі�

мейного лікаря) у амбулаторії об�

слуговують дорослих та дітей. Рі�

вень підготовки лікарів досить ви�

сокий — усі педіатри вищої катего�

рії, а терапевти — першої.

Маленька лікарня

У амбулаторії на Гмирі є усе необ�

хідне, щоб надати кваліфіковану

допомогу в будь�якій ситуації.

Окрім оглядових кабінетів, у закла�

ді організована робота кабінету

щеплення, маніпуляційного кабі�

нету, є денний стаціонар на три ліж�

ка. “Ми робимо тут кардіограму. Та�

кож у нас є оглядовий кабінет аку�

шерки, і якщо вона виявить якусь

проблему у пацієнта, то відправить

людину далі на обстеження. Але у

більшості випадків ми кваліфікова�

но вирішуємо питання на місці,—

відзначає пані Кулініч.

Раз на тиждень до амбулаторії

приїздить дитяча та доросла лабо�

раторії для забору аналізів. Прихо�

дять сюди й вузькі спеціалісти, так

що десь два рази на місяць кожен

фахівець охоплює медоглядом

мешканців. Для диспансерної гру�

пи це дуже зручно, а якщо необхід�

на термінова консультація, то ми

даємо направлення, й люди їдуть на

обстеження”,— пояснює завідувач�

ка закладу первинної медико�сані�

тарної допомоги.

З медичного обладнання тут та�

кож є усе необхідне — переносний

кардіограф, глюкометри, аналізато�

ри крові та сечі, ваги для дітей та

дорослих, ростоміри. Є тут навіть й

пульсоксиметри.

Значну увагу у своїй роботі меди�

ки приділяють профілактиці — сте�

жать за своєчасним проведенням

усіх щеплень як серед дітей, так й

серед дорослих. Також обов’язково

направляють усіх на флюорографію

тощо.

Тож будні лікарів сімейної меди�

цини доволі напружені. Робочий

день тут триває практично з восьмої

ранку і до восьмої години вечора.

Окрім цього, сімейний лікар має

ходити на виклики до хворого і на�

віть відповідати на дзвінки серед

ночі.

Діти і дорослі — 
потоки розподілено

Ця амбулаторія загальної практи�

ки сімейної медицини обслуговує

дітей і дорослих, але у різний час,

так, щоб вони не перетиналися.

“Спочатку нам було складно, щоб

дорослі й діти не бунтували тут,

адже сімейний лікар охоплює всю

сім’ю. Й у сім’ї вони сидять за од�

ним столом, лежать на одному ди�

вані — це нормально, а коли прихо�

дять до лікаря, то починаються не�

порозуміння. Тому в нас є окремий

вхід та педіатричний кабінет, де

приймають тільки дітей. Є кабінет,

де по черзі (до обіду й після) прий�

мають педіатр та сімейний лікар,

але так, що наші маленькі й дорослі

пацієнти не перетинаються”,— за�

значила Галина Петрівна.

Крім того, в амбулаторії є День

здорової дитини, коли до обіду на

огляд до лікаря приходять тільки

діти. Медики розповідають: аби

цього досягти, довелося багато

працювати й пояснювати доросло�

му населенню, що в цей день не по�

трібно приходити до медзакладу з

гострою патологією, а краще ви�

кликати лікаря додому. Й з часом

люди таки сприйняли це нововве�

дення.

Є в амбулаторії й День школяра

(друга половина дня у вівторок),

після занять у школі. А у вівторок та

четвер дні прийому діток до року.

Тож у амбулаторії намагаються мак�

симально розділити ці потоки.

Виручалочка для осокорчан

За понад рік своєї роботи амбула�

торія завоювала авторитет серед

мешканців мікрорайону. Люди ду�

же задоволені, адже відстань до лі�

карні скоротилась, та на виклики

лікарів витрачається менше часу.

“Раніше, коли ми були на вулиці

Мішуги, то щоб прийти сюди на

виклики, я витрачала 25�30 хвилин,

на 10�12 викликів витрачалося

шість годин, а тут усі мої пацієнти

поряд. Люди спочатку телефонують

і питають, чи є їх лікар, а уже потім

приходять. Зараз вистачає 10 хви�

лин, щоб дібратися до амбулато�

рії",— відзначає пані Кулініч.

Як медики, так і населення

швидко звикли до закладу й між со�

бою ніжно називають амбулаторію

“таблеточкою”.

Одна із мешканок мікрорайону

Ольга Шуліка каже, що ця амбула�

торія для них швидше не “табле�

точка”, а виручалочка. Адже лікарі

завжди готові допомогти й головне,

що для цього не потрібно далеко

ходити. А це для Ольги дуже важли�

во, бо добиратися за сім кілометрів

з двома дітьми (восьмирічним шко�

лярем Максимом та п’ятирічною

Діаною) непросто, та й час підібра�

ти теж. “Ця амбулаторія для нас ду�

же зручна, адже не потрібно їхати

далеко, та ще й з дитиною. Тут дуже

хороші педіатри. Є куди звернутись

у будь�який час, адже раніше нам

доводилось їздити на Тростянецьку

вулицю й висиджувати у чималих

чергах”,— ділиться з “Хрещати�

ком” жінка.

Мама двох дітей наголошує, що у

цьому закладі зручно й те, що прий�

мають дітей і дорослих окремо. А

для школярів взагалі окремий час —

отже, не доводиться пропускати на�

вчання

Легкі прояви 
недуги можуть бути
початком грипу
Отто СТОЙКА 
головний лікар Київського 
міського центру здоров’я,
кандидат медичних наук

Профіла ти заст дних
захворювань робити не
пізно й зараз, незважаючи
на різ ий перепад темпе-
рат р. Але необхідно про-
водити специфічні профі-
ла тичні заходи — ва ци-
націю. Й хоча сирість, не-
сприятлива по ода спри-
яють поширенню респіра-
торних інфе цій, внаслідо
чо о зростає захворюва-
ність, профіла ти а необ-
хідна.

Одна з найбільш важливих профі�

лактик грипу — це миття рук, або їх

дезінфекція. Адже поруч із повітря�

но�крапельним шляхом передачі за�

хворювань інфекції передаються че�

рез торкання предметів, до яких ра�

ніше доторкалася хвора людина.

Ще один профілактичний захід —

це промивання носу та змащення

його оксоліновою маззю. Також ду�

же корисно добре висипатися — це

сприяє підвищенню захисних сил

організму.

Харчування під час несприятли�

вої інфекційної ситуації дуже важ�

ливе. Необхідно вживати якомога

більше овочів та фруктів всіх кольо�

рів — зелені, жовті, червоні тощо,

оскільки вони багаті на вітаміни та

мікроелементи. Орієнтовна кіль�

кість — 500�600 грам овочів на день.

Цибуля та часник — це вже прак�

тично звична складова харчування

при загрозі респіраторних інфекцій.

Також необхідно вживати риб’ячий

жир або його замінники. Кисломо�

лочні продукти також стануть в на�

годі через наявність у них корисних

бактерій.

Однозначно стверджувати, що за�

хворюваність зростає внаслідок то�

го, що організм людини не готовий

до різких змін температури, не мож�

на. Серед факторів, які сприяють

захворюванням, перш за все — це

збільшення скупченості людей: діти

пішли до школи, й інфекції поши�

рюються серед гурту дітей швидше,

а від дітей інфекції передаються до�

рослим. Другий фактор — це велика

сирість на фоні низької температу�

ри. Люди ще не адаптувалися до та�

кої погоди, не одягаються відповід�

но до неї, особливо ті, хто повертає�

ться з теплих країв, й це сприяє

збільшенню захворюваності.

Досить складно провести межу

між гострими респіраторними вірус�

ними інфекціями і застудами. Проте

застуди мають легкі прояви симпто�

мів і не мають проявів високої тем�

ператури — легкий нежить, трохи

свербить у горлі, немає болю в суг�

лобах тощо. Але ті ж відчуття можуть

бути початком гострої респіраторної

вірусної інфекції, в тому числі й гри�

пу. В такому випадку з часом симп�

томи можуть підсилюватися, з’яв�

ляється температура, свербіж у носі,

ломота в суглобах. У цьому випадку

не можна втрачати час, треба вжива�

ти невідкладних заходів та терміно�

во звертатися до лікаря.

До того ж, віруси дуже мінливі,

настільки, що неможливо створити

вакцину проти всіх вірусів, тому

кожного року виробляються нові

вакцини. Нині виробляються вак�

цини проти трьох основних штамів.

На щастя, протипоказань для вак�

цин проти грипу майже немає, тому

при можливості необхідно зробити

щеплення. Особливо це стосується

тих, хто перебуває у скупченнях

громадян, в колективі; дітей, які

відвідують школу, людей, які хворі�

ють на хронічні захворювання (цук�

ровий діабет тощо)

До кінця року на Лісовому
запрацює амбулаторія
На просп. Лісовом , 23 нині

триває ре онстр ція б дівлі для
влашт вання амб латорії за аль-
ної пра ти и сімейної медицини.
Майб тній медза лад розташ є-
ться на 137,5 в. м першо о по-
верх житлово о б дин . Розра-
хована амб латорія на 60 відвід -
вань за змін . Т т працюватиме
чотири лі арі за альної пра ти-
и — сімейної медицини, я і на-
даватим ть медичн допомо
меш анцям приле лих б дин ів,
що дасть змо зе ономити час
на поїзд до полі ліні и і отри-
мати валіфі ован меддопомо
вчасно.
Тож же ви онано прое тні ро-

боти та розпочато ре онстр цію
об’є т . Про рамою апітальних
в ладень та зал чення інвестицій
КМДА на цей рі б ло передбаче-
но фінанс вання в обсязі 700 тис.
рн. Сесією Київради, я а відб -
лася 2 жовтня 2013 ро , збіль-
шено річний обся фінанс вання
на 553 тис. 400 рн. Зазначені
ошти заплановано витратити на
ви онання б дівельно-монтажних
робіт та за півлю і постачання
техноло ічно о стат вання
(меблі та медичне обладнання).
Нині б дівельно-монтажні ро-

боти же ви онано на с м 74
тис. 300 рн. За мови фінанс -
вання в повном обсязі амб ла-
торію план ється ввести в е с-
пл атацію до інця ро .

“Сьо одні амб латорії сімейної
медицини є ло ічною основою
ефе тивної системи охорони здо-
ров’я, ос іль и відповідають біль-
шій частині запитів населення:
створюються омфортні мови я
для лі вання хворих, та і для
роботи меди ів. Це ще один ро
до по ращення надання я існої
медичної допомо и жителям
район . Сьо одні на території
Деснянсь о о район ф н ціон є
шість амб латорій. Їх б дівництво
дозволило зменшити чер и до лі-
арів районних полі ліні ах”,—
зазначив олова Деснянсь ої РДА
Станіслав Про опен о

Вакцинація — надійний 
захист від грипу

Ва цинація проти рип є най-
ращим і найбільш ефе тивним
методом боротьби із захворюва-
ністю на рип. Про це с азав за-
ст пни дире тора Департамент
ор анізації державно о санепі-
демна ляд Державної санітарно-
епідеміоло ічної сл жби Ми ола
Крентовсь ий.
За йо о словами, ефе тивно і

я існо захистити населення від
рип може тіль и щеплення. Та-
і заходи першочер ово ре о-
менд ються особам із р п ризи-
: війсь овосл жбовцям, б ді-

вельни ам, працівни ам ДАІ, ме-
дичним працівни ам, дітям з
шестимісячно о ві , особам по-
хило о ві після 60 ро ів, тр до-

вим оле тивам підприємств, с-
танов, ор анізацій, а та ож ва іт-
ним.
“Альтернативи ва цинації не-

має. Лі вання обходиться від
360 до тисячі ривень, а ва цина
ошт є десь близь о 100 рн, то-
м порах йте самі, що ви ідні-
ше”,— зазначає Ми ола Крентов-
сь ий

“Картка киянина”
стає популярною 

серед оболонців
Соціальний прое т “Карт а и-

янина” впровадж ється в рам ах
реалізації в ре іонах завдань та
дор чень Президента У раїни
щодо вирішення а т альних
проблем ре іон . Захистити иян
додат овими соціальними посл -
ами — та е завдання поставила
перед собою столична влада та
зап стила прое т “Карт а ияни-
на”. За час реалізації прое т соці-
альної арт и стає все поп лярні-
шим серед иян. Та , напри лад,
значно заці авилися соціальним
пласти ом й меш анці Оболоні.
Станом на 1 жовтня цьо о ро
відділом оформлення “Карт и и-
янина” б ло зареєстровано в
системі 29 640 меш анців райо-
н , я і мають право на її отриман-
ня. Видано же 14 525 пласти о-
вих “чарівних паличо ”.
На адаємо: держателі арт и

мають низ привілеїв. Зо рема
прое т передбачає безоплатний

проїзд в столичній підземці,
зниж до 30 % на медичні пре-
парати в апте ах КП “Фармація”.
Та ож арт а надає зниж и на
певні ате орії товарів в с пер-
мар етах “Білла-У раїна”, “Нов с
У раїна”, “Тор овий дім “Вест-
Лайн”.
О рім цьо о, арт а є повно-

ф н ціональною платіжною арт-
ою, я можна ви ористов вати
для розрах н ів та отримання о-
тів и в б дь-я ій раїні світ , ос-
іль и це арт а міжнародної пла-
тіжної системи Visa International.
Додамо: Управління праці та

соціально о захист населення
Оболонсь ої РДА запрош є ро-
мадян, я і подали до менти для
оформлення “Карт и иянина” до
10 вересня 2013 ро , для отри-
мання арт и. Звертатись за ад-
ресою: в л. Озерна, 18-а. В
правлінні працює аряча лінія:
(044) 489-93-71, (044) 467-98-
16

Україна готова до епідемії
грипу

Наразі У раїна отова до ново-
о епідемічно о сезон захворю-
ваності на рип. На цьом на оло-
сив перший заст пни олови
Державної санітарно-епідеміоло-
ічної сл жби У раїни Оле сандр
Кравч .
За йо о словами, нині проведе-

ні сі необхідні заходи щодо під-
отов и медичних за ладів до

можливо о збільшення іль ості
хворих, я і потреб ватим ть ос-
піталізації.
“Перед почат ом сезон пере-

вірені оспітальні бази, визначе-
но, що разі вини нення с лад-
нень епідемічної сит ації, людей з
тяж ою формою захворюваності
б де де розмістити. Перевірені
запаси лі арсь их та дезінфе цій-
них засобів, а та ож засобів інди-
від ально о захист . Сьо одні
мож с азати впевнено — все до
почат епідсезон отово. Далі
все залежатиме від самих рома-
дян, від то о, я вони б д ть про-
водити профіла ти та бере ти-
ся”,— за важив Оле сандр Крав-
ч

Столичні лікарні розпочали
отримувати новий статус

Від чора м ніципальні лі арні
почали отрим вати новий юри-
дичний стат с — “ ом нальне не-
приб т ове підприємство”. “Що-
до створення центрів первинної
меди о-санітарної допомо и, то
восьми районах Києва вони нині
вже отові. Залишились дея і
юридичні моменти в частині ре-
єстрації. В більшості районів та і
центри зареєстровані я непри-
б т ові ом нальні підприєм-
ства”,— повідомив дире тор Де-
партамент охорони здоров’я Ві-
талій Мохарєв.
За йо о словами, та ий стат с

центрів первинної меди о-сані-

тарної допомо и дозволить поб -
д вати мотиваційн модель від-
носин між пацієнтом та лі арем.
Я що раніше лі ар отрим вав
зарплат незалежно від то о,
с іль и пацієнтів він обсл ов вав
та нас іль и я існо надавав допо-
мо , то зараз ці по азни и б -
д ть врахов ватись

Київ відзначив Всесвітній 
день психічного здоров’я

Вчора столиці відб лась низ-
а заходів з на оди Всесвітньо о
дня психічно о здоров’я. Та ,
вранці в приміщенні Кирилів-
сь ої цер ви відб вся молебень
за здоров’я людей з психічними
захворюваннями та сіх страж-
даючих. Відраз після молебню
всі охочі мали змо поспіл ва-
тися з лі арями Київсь ої місь ої
лінічної психоневроло ічної лі-
арні № 1, що знаходиться за
адресою: в л. Фр нзе, 103-а. А
по обіді в а товій залі л б лі -
вальної станови відб вся он-
церт для пацієнтів, лі арів та
остей.
Додамо: Всесвітній день пси-

хічно о здоров’я відзначають з
1992 ро за ініціативи Всесвіт-
ньої федерації психічно о здо-
ров’я. Основна мета цьо о дня —
с орочення поширеності депре-
сивних розладів, шизофренії,
хвороби Альц еймера, нар отич-
ної залежності, епілепсії, роз мо-
вої відсталості тощо

Завід вач а амб латорії, лі ар вищої ате орії Галина К лініч —
педіатр з 26-річним стажем

Новини медицини

Поради лікаря"Таблеточка" від усіх недуг
В амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вулиці
Гмирі допомогу отримують понад 12 тисяч киян

За час реформ вання ал зі охорони здоров’я в Києві:
— іль ість населення, я е обсл ов ється за ладами сімейної ме-

дицини, зросла в 3,4 рази та с ладає 32 % від за альної іль ості на-
селення міста;
— створена с часна матеріально-технічна база Центрів первинної

медичної допомо и та амб латорії сімейної медицини;
— за ошти державно о та місцево о бюджетів за плено с часне

обладнання та інстр ментарій;
— для пост пово о переведення медичної до ментації в еле трон-

ний формат Дарниць ом та Дніпровсь ом районах робочі місця
лі арів оснащені необхідним омп’ютерним обладнанням;
— для здійснення на належном рівні профіла тичної роботи за
ошти с бвенції 2012 ро з державно о бюджет за плено рент ен-
обладнання, в том числі чотири мамо рафи (Святошинсь ий, Дар-
ниць ий, Оболонсь ий та Шевчен івсь ий райони).

Рез льтати реформи за 2012 рі (порівняно з 2011 ро ом):
— іль ість хворих на т бер льоз, виявлених на первинном рівні,

збільшилась на 6 %;
— зменшилось число хворих із занедбаними віз альними формами

он оло ічних захворювань на 25 %;
— збільшилось охоплення жіно с рінин овими обстеженнями з

78 % до майже 85 %;
— зменшився рівень оспіталізації на 17 %.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 11 жовтня 2013 року

Єгор ЧЕЧЕРИНДА: 

"ТВі — не інформує, ТВі — розповідає. 
І в цьому наша основна відмінність 
від інших телеканалів"

— Єгоре, оскільки ви на каналі від�
повідаєте за інформаційний блок мов�
лення, розкажіть, які зміни торкнулися
цього сегмента телепродукту з прихо�
дом нового генерального продюсера —
москвича Вадима Гарнаєва, творця по�
пулярного російського "Дощу"?

— ТВі був і лишається, в першу

чергу, інформаційним, а вже по�

тім — розважальним телеканалом.

Тому з приходом нового генпродю�

сера Вадима Гарнаєва ми активно

почали працювати у напрямку роз�

ширення саме інформаційних бло�

ків. Тому сьогодні — в результаті ак�

тивних пошуків нових форм та на�

пруженої роботи протягом усього лі�

та — замість одного 24�хвилинного

випуску, який був на ТВі раніше, за�

раз маємо чотири повноцінних ін�

формаційних випуски: о 12.00, 15.00

(обидва — по 15 хвилин) та о 18.00 і

21.00 (два годинних блоки). Я вва�

жаю це досягненням колективу, тих

людей, які прийшли на ТВі після

всім відомих подій. Колектив моло�

дий, часом у когось не вистачає до�

свіду, але, повірте, щоденне мовлен�

ня дуже швидко шліфує журналіст�

ську майстерність.

Хочу кілька слів сказати й про те,

що ми відновили ранкове мовлення.

Наші "Ранкові курасани" виходять з

сьомої ранку і тривають до десятої.

Ось зовсім нещодавно команду на�

шого ранкового шоу поповнив Ва�

лерій Сараула — відомий усім теле�

ведучий та шоумен. Команда "кура�

санів" — молода, креативна, а голов�

не, усі вони ентузіасти своєї справи,

усі вони амбітні молоді люди, які хо�

чуть досягнути певного рівня разом

із телеканалом ТВі.

Тобто на загал мета ТВі, аби наш

глядач прокидався із нашим кана�

лом, був з нами протягом дня (а для

цього на сайті телеканалу ми ство�

рили опцію "дивитися он�лайн", й

уся наша аудиторія може дивитися

нас, знаходячись в Інтернеті) і лягав

спати, передивившись найголовніші

новини дня, що минув.

Хоча, звісно, свої пошуки нових

форм, нових облич і нових проектів

ми не припинили і продовжуємо

працювати над тим, аби заповнити

денне мовлення ще більшою кіль�

кістю якісного продукту власного

виробництва.

— Ви — автор і ведучий програми
"Сьогодні про головне", яка зовсім не�
давно також кардинально змінила свій
формат. З чим були пов'язані такі
трансформації?

— Що стосується проекту "Сього�

дні про головне", то, якщо ви пам'ята�

єте, раніше Мустафа Найєм та Ілона

Довгань — попередні ведучі програ�

ми — у рамках цього проекту вели

дискусію з двома�трьома гостями сту�

дії. Ми ж із самого початку постано�

вили для себе, що гостей має бути як

мінімум четверо. Саме в такому фор�

маті ми й розпочали роботу. Більше

того — якщо програма була присвяче�

на двом темам, у нас було дві четвірки

гостей — по одній на кожну тему. Од�

нак на початку літа керівництвом ка�

налу було поставлено завдання —

зробити проект більш яскравим, я би

сказав, гострішим, конфліктнішим.

Це не тільки політики, це експерти,

аналітик, політологи, тобто люди, які

вміють аналізувати ситуацію, давати

прогнози і рецепти.

Так ми прийшли до нинішнього

формату передачі — тепер у нас у

студії одночасно восьмеро гостей.

Проект став більш видовищним,

більш, якщо хочете, контраверсій�

ним. І на такий формат наша аудито�

рія відгукнулася досить активно, про

що свідчать і рейтинги, і частка гля�

дацької аудиторії. Я скажу більше.

На початку нового сезону "Сьогодні

про головне" — були такі плани —

мали зняти з вечірнього ефіру і

трансформувати у денну аналітичну

програму. Але з огляду на ті показни�

ки, яких нашій маленькій команді

вдалося досягнути, нове керівництво

вирішило залишити програму. Тепер

"Сьогодні про головне" у годинному

форматі виходить о 20.00 з повтором

об одинадцятій вечора. І відразу ж

було поставлено завдання, яке я під�

тримав,— розширити формат пере�

дачі до повноцінного шоу. Ми й за�

раз продовжуємо працювати над но�

вим дизайном студії. Оновлену сту�

дію, я сподіваюся, глядач побачить

за два�три тижні, вона буде більш ін�

терактивною, одним словом, буде

відповідати усім вимогам сьогодні�

шнього телебачення. А щодо напов�

нення передачі, то наше завдання —

сформувати два майданчики, дві

команди, які ведуть активний діалог,

дискусію, обстоюючи свої — часто

діаметральні — точки зору. Більше

того — незабаром "Сьогодні про го�

ловне" отримає новий формат: раз на

тиждень програма буде проходити за

участю глядацької аудиторії. Тобто

глядачі стануть не лише об'єктами, а

й суб'єктами нашої програми, будуть

брати активну участь у наших диску�

сіях. В який саме день передача буде

виходити у такому форматі — ми ще

не визначилися. Очевидно, це не бу�

де понеділок та п'ятниця — дні, в які

виходять усі головні політичні ток�

шоу на центральних каналах. Я схи�

ляюся до думки, що це буде вівторок,

середа чи четвер.

— Ми звернули увагу на те, що ТВі
останнім часом активно підтримує
перспективи підписання Україною
асоціації з Євросоюзом.

— Останнім часом у "Сьогодні про

головне" ми дуже багато часу при�

свячуємо темі Вільнюського саміту,

темі підписання Україною асоціації з

Євросоюзом. Більше того — у рамках

6�годинного інформаційного випус�

ку "Сьогодні" ми запустили проект з

умовною назвою "До Вільнюського

саміту". Щодня ми розпочинаємо

цей проект заставкою "До Вільню�

ського саміту лишилося стільки�то

днів". До речі, ТВі — єдиний поки

що український канал, який запо�

чаткував у своєму ефірі подібну руб�

рику. Цей напрямок ви вирішили

віддати Юлії Куценко — керівнику

нашого міжнародного відділу. З

останніх досягнень нашого євроін�

теграційного проекту — поїздка Юлі

та її знімальної групи на Ялтинську

міжнародну конференцію, де журна�

лістка поспілкувалася з величезною

кількістю дуже поважних закордон�

них гостей та зробила цілий цикл та�

ких бліц�інтерв'ю, які ми зараз і по�

казуємо у рамках проекту. Знаю, що

ці матеріали викликають чималий

резонанс, наших інтерв'юерів циту�

ють інші ЗМІ, інформагентства. То�

му ми вирішили цю програму винес�

ти в окрему рубрику на нашому сай�

ті tvi.ua, куди будемо викладати усі

ексклюзивні коментарі на євроінтег�

раційну тематику.

Я знаю, що дехто закидає ТВі де�

що однобоке, незбалансоване ви�

світлення теми вибору нашого по�

дальшого шляху — у Європу чи в

Митний союз. На такі закиди хочу

відповісти, що, по�перше, ми від�

крито озвучуємо нашу думку, не ма�

ніпулюючи і не спекулюючи на цьо�

му. А, по�друге, хочу зауважити, що

"Сьогодні про головне" — мій автор�

ський проект, а тому я з повним пра�

вом можу озвучувати власну точку

зору. І ця точка зору полягає в тому,

що Україна, беззаперечно, між Єв�

ропою та Азією повинна вибрати

Європу, а між Євросоюзом чи Мит�

ним союзом, звісно, Євросоюз. І са�

ме на нас покладена, я вважаю, уні�

кальна місія — відстояти саме цей

шлях розвитку. Оскільки будь�який

інший — це шлях в нікуди...

— Про які ще нові інформаційні
проекти ТВі ви готові розповісти вже
сьогодні?

— Щодо інших проектів, то, при�

міром, впритул підійшли до ство�

рення програми, присвяченої проб�

лемам місцевого самоврядування.

Будемо розмірковувати, чому місце�

ва влада працює часом не так, як хо�

четься громаді, і чим громада, зі сво�

го боку, може допомогти владі. Про

те, які проблеми найгостріше стоять

у маленьких містечках, а які — в об�

ласних центрах чи райцентрах. Тоб�

то ми прагнемо залучити до нашої

аудиторії не тільки мешканців сто�

лиці та міст�мільйонників, а й меш�

канців маленьких містечок та сіл.

— Чи залишається ТВі опозиційним
каналом?

— Я працював на ICTV у часи ка�

сетного скандалу, працював на

"плюсах" в часи "темників" та під час

Помаранчевої революції і тому можу

абсолютно відповідально заявити,

що такої свободи, яку мають журна�

лісти на ТВі, нема на жодному іншо�

му каналі в Україні. Гарантій невтру�

чання у редакційну політику на ТВі

дотримуються неухильно. І в цьому

плані нічого не змінилося з часів

усім відомих весняних подій. Однак

казати, що ТВі — опозиційний ка�

нал, було б неправильно. Так, наш

канал завжди надавав — і продовжує

це робити — свій ефір представни�

кам опозиції. Однак я вважаю, що

стандарти будь�якої журналістики, в

тому числі й телевізійної — дати

можливість висловитися представ�

никам усіх політичних сил. Тому у

нашу студію, окрім опозиції, прихо�

дять представники і провладних по�

літичних сил.

Тому я вважаю, що ця дискусія —

опозиційний ТВі чи ні — марна. На�

багато важливіше усвідомлювати,

що наша аудиторія — це люди інте�

лектуальні, люди, які мають хорошу

освіту і власну точку зору на події,

які відбуваються в країні та за її ме�

жами. Тому найголовніше для нас

сьогодні — створити відповідну

команду журналістів: інтелектуаль�

них, освічених, які б не просто вміли

читати новини, а — найголовні�

ше! — уміли розповісти їх. Розповіс�

ти цікаво, змістовно, яскраво, емо�

ційно. Приблизно так, як би ви роз�

повідали своїм друзям про якусь ці�

каву пригоду чи важливу новину.

Просто потрібно усвідомити, що

глядацька аудиторія — не якась

абстрактна категорія, це ті ж самі

друзі, які очікують від журналістів

цікавої, грамотно викладеної та не�

стандартно поданої інформації. Тоб�

то ТВі — не інформує, ТВі — розпо�

відає. І у цьому наша основна від�

мінність від інших телевізійних ка�

налів. Саме таких журналістів ми

сьогодні й шукаємо. Тому для усіх,

хто бажає спробувати свої сили й

продемонструвати свої таланти, на

нашому сайті є електронна адреса,

на яку можна надсилати свої резю�

ме. Ми відкриті для співпраці. Од�

нак хочу застерегти — навчати на

ТВі ніхто й нікого не буде. Просто

нема ані часу, ані ресурсів. Навчати�

ся потрібно в університетах. Нам по�

трібні творчі люди, які самі можуть

запропонувати цікаву тему, вже до�

сліджену й вивчену ними самими,

які зможуть взяти оператора, поїха�

ти зняти матеріал, самостійно його

змонтувати і випустити в ефір.

— На ваш погляд, що відбувається
сьогодні з телебаченням в Україні —
воно розвивається або деградує?

— Я абсолютно згоден з тезою про

деградацію "телевізора". На жаль, це

так.

Увімкніть будь�який канал: ви там

побачите пісні, танці, процес приго�

тування їжі, процес обирання одягу

чи обирання сексуального партнера.

Тобто суцільна "розважайлівка".

Вдумливої аналітики, не кажучи вже

про об'єктивне висвітлення нашого

життя, ви там не побачите. Все це

робиться для того, аби, прийшовши

додому, людина б не задумувалася

про своє життя і життя своєї країни,

про те, куди ми йдемо і куди б варто

було йти... Це — чистої води маніпу�

ляція нашою свідомістю, і на за�

гал — маніпуляція усім суспіль�

ством. У Юрія Шевчука є така пісня:

"Там гламур и благодать, нету боль�

ше смерти. Учат, как кому давать,

продвинутые черти". Це — про ро�

сійське телебачення, але, звісно, те

ж саме можна сказати й про сучасне

українське ТБ.

Формат "гламур и благодать" — в

мейнстримі сьогоднішнього телеба�

чення. На жаль. Головне маніпулю�

вання — відвертання уваги українців

від справді актуальних проблем. Ко�

лись керівник великого українсько�

го каналу сказав: людьми правлять

три "С" — страх, сміх, секс... Ось за

допомогою цих трьох "С" телекана�

ли і намагаються відвернути увагу

українців від справді важливих подій

та новин.

— Але ж ТВі не займається маніпу�
люванням?

— ТВі, боюся,— єдиний телеканал

в Україні, який дає своїм глядачам

якісний інтелектуальний продукт,

правдиві новини без цензури і вказі�

вок, що говорити і про що мовчати.

Наш слоган — "ТВі — твій простір".

І це правда. Увімкнувши ТВі, ви по�

чуєте те, про що не можуть сказати

на інших каналах

Спілкувалася 
Галина ПЕТРЕНКО, "Хрещатик"

Грузинська культура, народні театри та Покрова
"Хрещатик" склав цікаву програму на вихідні

Відвідати Грузію на Андріївському
12 жовтня за підтримки Посольства Грузії

в Україні в столиці вдруге пройде свято гру�

зинської культури. Воно приурочене до Тбі�

лісоба, дня міста Тбілісі та свята врожаю. У

цей день влаштовують ярмарки, концерти,

танці та народні гуляння. Тбілісоба в Ки�

єві — це насамперед фестиваль грузинської

культури. У програмі: грузинські танці та

музика у виконанні ансамблю Іберіелі, ви�

ставка київської художниці Майї Двалішві�

лі, майстер�класи з грузинської кухні, на�

родних ремесел, вікторина "Я люблю Гру�

зію" і літературні читання. У рамках арт�

проекту "Я малюю Тбілісі" всі охочі зможуть

прикрасити стіни майданчика "Юність" на

Андріївському видами столиці Грузії. За�

вершиться свято концертом вокального ан�

самблю Gordela, який спеціально приїжд�

жає з Тбілісі, і демонстрацією грузинського

кіно.

Тбілісоба на Андріївському узвозі
Коли: 12 вересня

Де: Андріївський узвіз — від Контрактової

площі до театру "Колесо"

Вхід вільний

Мистецтво від любителів
11—13 жовтня у столиці вперше відбудеть�

ся Міжнародний фестиваль народних теат�

рів і аматорського мистецтва Joy Fest, орга�

нізований відкритим неакадемічним теат�

ром "Маскам Рад". Люди різних професій,

віку і національностей покажуть плоди своєї

творчості: спектаклі, живопис і фотографії.

Для киян та гостей столиці виступатимуть

театральні трупи з Грузії, Італії та Румунії.

Українські народні театри представлять ко�

лективи з Кам'янця�Подільського, Хмель�

ницького, Харкова та кілька столичних

труп. Програма Joy Fest складається з коме�

дій, ліричних драм і пантоміми, щоб макси�

мально передати глядачам позитивну енер�

гетику театру. Виставка живопису та фото�

графії скомпонована з робіт киян. Серед ху�

дожніх робіт переважають пейзажі та натюр�

морти, серед світлин — портрети і урбаніс�

тичні пейзажі.

У п'ятницю ввечері учасники Joy Fest у

карнавальних костюмах спустяться у метро і

проїдуть до "Майдану Незалежності", запро�

шуючи городян розділити їх любов до мис�

тецтва і приєднатися до фестивального руху.

Joy Fest
Коли: 11—13 жовтня

Де: Голосіївський проспект, 22 (навпроти

Центрального автовокзалу; станція метро

"Деміївська")

Вхід вільний

Святкуємо Покрову з карпатським
колоритом

У неділю в Національному музеї народної

архітектури та побуту України відбудеться

Свято Покрови Пречистої Діви Марії, що є

найбільш шанованим осіннім святом на

честь Богородиці. Згідно з традицією, в му�

зеї щороку проходить храм. Він розпочи�

нається із святкової літургії та обходу при�

крашеної смереками, гірляндами та свічка�

ми�"трійцями" церкви з хоругвами і водо�

святтям. Після привітального слова свяще�

ника біля церкви відбудеться виступ народ�

ного аматорського фольклорно�етнографіч�

ного колективу "Черемош" Путильського

району Чернівецької області з обрядом "Гу�

цульське весілля", а троїсті музики цього

колективу створять колорит Карпатського

краю. Гостей запрошують на народні забави

у виконанні Закарпатського, Львівського,

Івано�Франківського, Лемківського зем�

ляцтв. А також відвідати "кермаш" — ярма�

рок народних майстрів, де продаватимуть

обрядове печиво "медівники", рушники,

ікони, витинанки та знамениті закарпатські

мальовані свічки.

Храмове свято "Покрова"
Коли: 13 жовтня з 10.00 до 15.00

Де: Національний музей народної архітек�

тури та побуту України, с. Пирогів

Вартість квитків: 30 грн для дорослих, 15

грн для школярів від 10 років, студентів та

пенсіонерів, 5 грн для дітей молодшого

шкільного віку (6—10 років)

Історія Шолом Алейхема 
на великому екрані

Посольство США в Україні представляє

документальний фільм американського не�

залежного режисера Джозефа Дормана

"Шолом Алейхем. Сміх у темряві". Картина

розповідає історію геніального бунтаря,

який створив абсолютно нову літературу. За�

нурившись в глибини єврейського світу, що

знаходився в кризі на межі глобальних змін,

він описав його з дивовижним гумором.

Шолом Алейхем був не тільки свідком ство�

рення сучасної індентичності євреїв, а й од�

ним з її творців. Використовуючи рідкісні

фотографії, знайдені в архівах, голоси акто�

рів Пітера Ріджерта і Рейчел Дреч, інтерв'ю з

провідними експертами в галузі єврейської

культури та онукою Шолом Алейхема, пись�

менницею Бел Кауффман, автори фільму

розкривають глядачам безмежний внутріш�

ній світ письменника та історію його життя.

Режисер Джозеф Дорман особисто пред�

ставлятиме свою картину киянам. Фільм де�

монструється англійською мовою з україн�

ськими субтитрами.

"Шолом Алейхем. Сміх у темряві"
Коли: 11 жовтня о 19.00

Де: кінотеатр "Київ", вул. Велика Василь�

ківська, 19

Вхід вільний

Експресом — у європейське кіно

11—13 жовтня у Києві відбудеться Чет�

вертий міжнародний міні�кінофестиваль

"Європейський експрес". Це спільний про�

ект Національного центру театрального

мистецтва ім. Леся Курбаса за підтримки

Польського інституту в Києві і Французько�

го інституту в Україні. Фестиваль сприяє

культурному взаємообміну між європей�

ськими країнами, знайомить українського

глядача з новітнім європейським та вітчиз�

няним кіно, а європейців — з сучасним

українським мистецтвом.

Цьогоріч у програмі фестивалю понад 40 іг�

рових, документальних, короткометражних і

анімаційних стрічок України, Польщі, Біло�

русі та Франції. Зокрема Францію буде пред�

ставлено міні�ретроспективою короткомет�

ражних стрічок�призерів міжнародних кіно�

фестів. Буде показана добірка фільмів першо�

го Фестивалю польської анімації "О! PLA" і

ретроспектива одного з найпомітніших біло�

руських режисерів Андрія Кудиненка.

Особливістю четвертого "Європейського

експресу" стануть покази перших фільмів ві�

домих вітчизняних кінорежисерів, що були

зняті у 1960�ті роки. Сучасне кіно України

представлене документальними та анімацій�

ними стрічками, а також роботами режисе�

рів Мирослава Слабошпицького, Дмитра

Сухолиткого�Собчука, Лариси Артюгіної,

Нікона Романченка, Дмитра Глухенького та

Володимира Цивінського. Частиною фести�

валю стане кіноінсталяція "Матейко з Кри�

ниці", присвячена творчості самобутнього

лемківського художника�примітивіста Ни�

кифора (Єпіфаній Дровняк).

Четвертий міжнародний міні�кінофестиваль
"Європейський експрес"

Коли: 11—13 жовтня

Де: НЦТМ імені Леся Курбаса, вул. Воло�

димирська, 23�в

Детальніша інформація на сайті 

www.facebook.com/events/649410551759603

Є ор Чечеринда — ерівни інформаційної сл жби теле-
анал ТВі — розповів нашій азеті про те, я і зміни
відб лися на аналі, що ново о побачать лядачі най-
ближчим часом, і ом ви ідно, щоб раїнсь е телеба-
чення остаточно перетворилося на "зомбоящи ".

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Киян та остей столиці очі ють заходи на б дь-я ий сма . У с бот
відч ти д х Гр зії запрош ють на свято Тбілісоба на Андріївсь ом
звозі. Т т зв чатиме р зинсь а м зи а і проводитим ться майстер-
ласи. Ознайомитися зі здоб т ами аматорсь их театрів, а та ож х -
дожни ів і фото рафів пропон ють на Міжнародном фестивалі Joy
Fest. Кіномани мають змо дізнатися більше про відомо о письмен-
ни а Шолом Алейхема, а та ож пере лян ти стріч и з У раїни, Поль-
щі, Білор сі та Франції. В неділю приєднатися до свят вання По ро-
ви шан вальни и традицій змож ть, поб вавши в м зеї Пиро ові.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 107 (1235)

П’ЯТНИЦЯ,
11 жовтня
2013 року
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Про затвердження змін до Положення про Київський міський Центр 

соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів
Розпорядження № 1566 від 9 вересня 2013 року

Відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 09 жовтня 2006 року № 372 “Про затвердження Типово�
го положення про центр професійної реабілітації інвалідів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за
№ 1162/13036, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)” та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України:

1. Затвердити зміни до Положення про Київський міський Центр соці�
альної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, затвердженого розпо�
рядженням Київської міської державної адміністрації від 05 серпня 1998 ро�
ку № 1626 “Про створення Київського міського Центру роботи з інваліда�
ми” (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 22 серпня 2008 року
№ 1174), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків, прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни�
ка голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

6.1. Приймальна комісія Центру:
6.1.1. Здійснює професійну діагностику інвалідів з урахуванням їх здіб�

ностей і медичних показників та приймає рішення щодо зарахування (від�
рахування) інвалідів до (з) Центру;

6.1.2. Забезпечує оперативний облік кандидатів на професійну реабі�
літацію, слухачів та випускників Центру, опрацьовує інформацію банку да�
них в установленому порядку.

6.2. Реабілітаційна комісія Центру:
6.2.1. Забезпечує організацію та здійснює контроль виконання індиві�

дуальних програм реабілітації інвалідів з урахуванням їх реабілітаційного
потенціалу у період їх перебування в Центрі;

6.2.2. Розробляє індивідуальний план реабілітації інвалідів на період їх
перебування в Центрі;

6.2.3. Організовує реабілітаційний процес у Центрі на засадах індиві�
дуального підходу та за принципами забезпечення рівних прав і можли�
востей, безбар’єрності та доступності;

6.2.4. Організовує роботу та контролює ведення відповідної докумен�
тації щодо реабілітаційного процесу;

6.2.5. Узагальнює та надає рекомендації випускникам Центру з ураху�
ванням результатів їх професійної реабілітації в Центрі;

6.2.6. Здійснює моніторинг працевлаштування випускників, а також
успішність їх професійно�виробничої адаптації.

7. Організація професійної реабілітації інвалідів в Центрі
7.1. Професійна реабілітація в Центрі здійснюється відповідно до По�

ложення про організацію навчально�виробничого процесу у професійно�
технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства ос�
віти і науки України від 30 травня 2006 року № 419 та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, інших
нормативно�правових актів у галузі професійно�технічної освіти з ураху�
ванням особливостей функціонування Центру.

Зміст навчального процесу і терміни навчання визначаються робочими
навчальними планами та програмами, розробленими відповідно до дер�
жавних стандартів з конкретних професій, затверджених в установленому
порядку.

7.2. Професійна освіта включає професійно�теоретичну і професійно�
практичну підготовку.

7.3. Основними формами теоретичної підготовки є: різні типи уроку,
лекція, семінар, лабораторно�практичні заняття, індивідуальне заняття,
навчальна екскурсія, інші форми організації теоретичного навчання.

7.4. Чисельність інвалідів в навчальних групах складається з 10 — 15
осіб.

Навчальні групи з професій художніх промислів і ремесел поділяються
на дві підгрупи.

7.5. Виробнича практика проводиться на підприємствах, в установах,
організаціях, а також у майстернях та філіях, у тому числі тих, що діють
при Центрі, під керівництвом фахівців виробничого навчання.

7.6. Реабілітаційна комісія Центру здійснює поточний, проміжний і ви�
хідний контроль знань, умінь та навичок слухачів Центру, їх кваліфікацій�
ну атестацію.

Обирає форми і методи контролю за виконанням педагогічними пра�
цівниками навчальних планів і програм, якістю рівня викладання, мето�
дичного забезпечення та використання передового педагогічного досві�
ду.

7.7. Основними документами обліку навчальної роботи в Центрі є жур�
нали теоретичного і виробничого навчання установленої форми, в яких
викладачі та майстри виробничого навчання здійснюють облік успішності,
відвідування занять та виконання навчальних програм.

7.8. Навчання в Центрі завершується кваліфікаційною атестацією. Ква�
ліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно
до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння квалі�
фікації особам, які здобувають професійно�технічну освіту, затверджено�
го наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністер�
ства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469 та зареєстровано�
го в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

7.9. Інвалідам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атеста�
ції, після завершення навчання присвоюється освітньо�кваліфікаційний
рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду
(категорії) та видається свідоцтво встановленого зразка.

Інвалідам, які не завершили повного курсу навчання (з будь�яких при�
чин) в Центрі або не опанували навчальну програму, видається довідка
встановленого зразка.

7.10. Мова навчання в Центрі визначається відповідно до законодав�
ства України про мови.

8. Організація реабілітаційних заходів в Центрі
8.1. Заходи з соціальної реабілітації:
8.1.1. Проведення соціально�експертної діагностики з метою визна�

чення рівня соціально�середовищної орієнтації та соціально�побутової
адаптації;

8.1.2. Здійснення заходів, спрямованих на оптимізацію і коректування
ставлення інвалідів до своїх вад, становища в сім’ї та суспільстві, вихо�
вання у них навичок до самообслуговування, адаптації в навколишньому
середовищі;

8.1.3. Проведення навчання інваліда основним соціальним навичкам
(особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо);

8.1.4. Проведення соціально�педагогічної корекції, спрямованої на
формування мотивації до навчання та отримання професії, навичок в по�
шуку зайнятості, автономного проживання, стереотипів безпечної пове�
дінки, опанування навичок захисту власних прав та інтересів, самоаналізу
та отримання навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих.

8.2. Заходи з психологічної реабілітації:
8.2.1. Проведення психологічної діагностики інваліда з метою визна�

чення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур пси�
хологічної корекції, консультування, просвіти тощо;

8.2.2. Навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання,
самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних наста�
нов на життя, професію, працю;

8.2.3. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи;
8.2.4. Проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з

сім’єю інваліда.
8.3. Заходи з медичного спостереження:

8.3.1. Проведення медичного огляду та тестування інвалідів на основі
об’єктивного обстеження, оцінки його загального стану та функціональ�
них можливостей, готовності до зміни режиму навантажень;

8.3.2. Визначення фізичної, сомато�фізіологічної, сенсорної та психіч�
ної спроможності інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації
та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій щодо
подальшої можливої (або неможливої) професійної реабілітації;

8.3.3. Розробка рекомендацій з адаптації навчальних програм відпо�
відно до розподілу фізичних та психологічних навантажень, створення
стереотипів поведінки, що відповідають фізичним, розумовим, професій�
ним можливостям інваліда та сприяють утворенню позитивного адекват�
ного ставлення до оточуючого середовища та навчального процесу;

8.3.4. Визначення адекватності та послідовності заходів лікувально�
профілактичного характеру;

8.3.5. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, сома�
тичним та психічним станом слухачів;

8.3.6. Організація та контроль виконання в Центрі санітарно� гігі�
єнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітар�
но�просвітницької роботи та надання невідкладної медичної допомоги.

8.4. Відповідно до індивідуальної реабілітації інвалідів їм можуть нада�
ватися послуги з фізичної реабілітації.

9. Управління Центром
9.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із зай�

маної посади директором Департаменту за погодженням з заступником
голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу
обов’язків на контрактній основі.

9.2. Директор Центру:
9.2.1. Організовує навчально�виробничий процес, забезпечує ство�

рення умов для професійної реабілітації;
9.2.2. Представляє Центр без довіреності в органах державної влади,

установах, організаціях і закладах, на підприємствах, розпоряджається в
установленому порядку його майном і коштами, приймає рішення про ут�
ворення структурних підрозділів без права юридичної особи, визначених
у пункті 10.3 цього Положення;

9.2.3. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціо�
нальні обов’язки працівників, приймає і звільняє з роботи працівників
Центру, вживає заходів заохочення та дисциплінарні заходи;

9.2.4. Затверджує правила внутрішнього розпорядку;
9.2.5. Здійснює координацію та контроль за реабілітаційним процесом

(реабілітаційними заходами);
9.2.6. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання пра�

вил техніки безпеки, вимог санітарії і пожежної безпеки;
9.2.7. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку,

складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним орга�
нам;

9.2.8. Здійснює інші повноваження, з урахуванням вимог, встановле�
них цим Положенням;

9.2.9. Несе персональну відповідальність за результати діяльності
Центру.

9.3. Штатний розпис Центру затверджується директором Департамен�
ту за погодженням з заступником голови Київської міської державної ад�
міністрації згідно з розподілом обов’язків у межах штатних нормативів
професійного складу, розроблених центральним органом виконавчої вла�
ди у сфері праці та соціальної політики відповідно до статті 9 Закону Укра�
їни “Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

10. Фінансова і виробничо�господарська діяльність
10.1. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної

громади м. Києва і закріплене за нею на праві оперативного управління.
Центр має право виключно за згодою власника або уповноваженого

ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або
в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме
майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балан�
су основні засоби в установленому порядку.

10.2. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результа�
тів своєї діяльності і надає фінансову статистичну та іншу звітність у по�
рядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звіт�
ність Центру надається Департаменту комунальної власності м. Києва ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) в установленому законодавством України порядку.

10.3. Фінансово�господарська діяльність Центру здійснюється відпо�
відно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому
порядку.

10.4. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством
України, утворювати (для забезпечення професійної та/або трудової ре�
абілітації інвалідів) структурні підрозділи без права юридичної особи (за
умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання), а са�
ме: підсобні господарства, багатопрофільні лікувально�виробничі (трудо�
ві) майстерні, цехи, дільниці, філії, що здійснюють свою діяльність відпо�
відно до Положення про ці підрозділи, затвердженого директором Цен�
тру.

10.5. Економічні і виробничі відносини Центру з державними й іншими
підприємствами здійснюються на підставі договорів, що укладаються ди�
ректором Центру та відповідно до Закону України “ Про здійснення дер�
жавних закупівель”.

10.6. Планування, облік, калькуляція собівартості продукції, що вироб�
ляється у виробничих структурах Центру, здійснюється відповідно до за�
конодавства України.

10.7. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до
статті 42 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

11. Контроль за діяльністю Центру
11.1. Контроль за якістю професійної реабілітації інвалідів здійснює

Міністерство соціальної політики України, Департамент спільно з органа�
ми охорони здоров’я, освіти і науки та іншими спеціально уповноважени�
ми органами відповідно до законодавства України.

11.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово�господарської діяльності
Центру проводиться Міністерством соціальної політики України, Департа�
ментом спільно з органами охорони здоров’я, освіти і науки та іншими
спеціально уповноваженими органами відповідно до законодавства Укра�
їни.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 05.08.1998 № 1626 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) від 09.09. 2013 № 1566 )

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ 
ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

(Ідентифікаційний код 21487495)

1. Загальні положення
1.1. Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабі�

літації інвалідів (далі — Центр) — установа сфери управління органів праці
та соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснен�
ня заходів, спрямованих на підготовку дітей�інвалідів віком від 16 років та
інвалідів, які не досягли пенсійного віку (далі — інваліди)) до професійної
(трудової) діяльності, відновлення їх працездатності та здобуття ними про�
фесії (спеціальності).

Центр заснований на комунальній власності територіальної громади міс�
та Києва та підпорядкований Департаменту соціальної політики виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі — Департамент). Засновником та власником Центру є територіальна
громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада.

1.2. Центр забезпечує тимчасове перебування інвалідів, які мають від�
повідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання
ними комплексу реабілітаційних заходів з метою відновлення їх працездат�
ності та здобуття ними професії (спеціальності).

1.3. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру прийма�
ється Київською міською радою.

Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отри�
мання прибутку).

1.4. Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або
пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати безбар’єрній архі�
тектурі, санітарно�гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки,
мати всі види комунального благоустрою.

1.5. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Цен�
тром після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії.

1.6. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами Укра�
їни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мі�
ністерства соціальної політики України, рішеннями Київської міської ради,
розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Де�
партаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно�правовими
актами з питань, що стосуються реабілітації інвалідів, створення належних
умов для забезпечення надання їм реабілітаційних послуг, та цим Положен�
ням.

1.7. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, реєстраційний рахунок у відділенні Державної казначейської служ�
би України, поточний та інші рахунки в установах банку, печатку, штамп,
бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.8. Місцезнаходження Центру: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, 36�б.
2. Завдання та основні напрями діяльності Центру
2.1. Центр забезпечує:
2.1.1. Реалізацію головних завдань, визначених у законах України “Про

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалі�
дів в Україні", “Про соціальні послуги”, щодо професійної реабілітації інва�
лідів з метою конкурентоспроможності на ринку праці для їх подальшого
працевлаштування;

2.1.2. Проведення професійної орієнтації, професійного відбору, профе�
сійної підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації
інвалідів;

2.1.3. Організацію професійної реабілітації із здійсненням медичного
спостереження, яким передбачено надання конкретних видів і форм соці�
альної допомоги, а також послуг психологічного характеру, що забезпечать
успішну адаптацію інваліда до праці (трудової діяльності);

2.1.4. Організацію комплексної психотерапії та психокорекції, заснова�
них на передових досягненнях сучасної психології, фізіології та медицини;

2.1.5. Оцінку результатів професійної реабілітації інвалідів за освітніми,
соціальними, психологічними і медичними критеріями та показниками;

2.1.6. Надання інформаційно�консультативних послуг інвалідам, гро�
мадським організаціям, підприємствам, установам з питань професійної
реабілітації інвалідів;

2.1.7. Створення матеріально�технічної бази для професійного навчання
та реалізації відповідних реабілітаційних заходів;

2.1.8. Безпечні умови реабілітаційного процесу;
2.1.9. Здійснення взаємозв’язків з аналогічними вітчизняними та закор�

донними центрами, освітніми, науковими, виробничими установами та ор�
ганізаціями з питань професійної реабілітації інвалідів.

3. Структура Центру
3.1. Структурні підрозділи Центру:
3.1.1. Адміністрація;
3.1.2. Відділення професійної реабілітації;
3.1.3. Відділення соціальної реабілітації;
3.1.4. Відділення психологічної та психолого�педагогічної реабілітації;
3.1.5. Відділення медичного спостереження;

3.1.6. Відділ технічного та господарського обслуговування;
3.2. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до

положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.
3.3. У Центрі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад

яких затверджується директором Центру.
Положення про роботу приймальної та реабілітаційної комісій Центру за�

тверджується його директором.
4. Умови зарахування (відрахування) інвалідів до (з) Центру
4.1. Зарахування інвалідів здійснюється Центром відповідно до Порядку

надання інвалідам та дітям�інвалідам реабілітаційних послуг, затверджено�
го постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80.

Зарахування осіб, яким встановлено інвалідність внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання, що спричинило
втрату працездатності, здійснюється Центром відповідно до законодавства
України.

4.2. Інваліди подають до місцевого органу праці та соціального захисту
населення особисто заяву про направлення до Центру із зазначенням об�
раної професії (із числа тих, за якими здійснюється навчання в Центрі), із
зазначенням місця проживання та необхідності працевлаштування після за�
кінчення навчання, до якої додаються:

копія документа про освіту;
копія довідки МСЕК (ЛКК) про встановлення групи інвалідності;
медична довідка форми № 086/О, затверджена наказом Міністерства

охорони здоров’я від 27 грудня 1999 року № 302, із зазначенням даних про
обстеження психіатром, наркологом, онкологом та дерматовенерологом;

копія паспорта (сторінки із зазначенням П. І. Б., яким органом і коли ви�
даний, місце проживання);

дві фотокартки розміром 4x6;
копія індивідуальної програми реабілітації, виданої МСЕК (ЛКК);
рекомендація центру зайнятості (за результатами наданих профорієнта�

ційних послуг).
Документ про освіту і паспорт в оригіналі особа пред’являє в Центрі осо�

бисто.
4.3. Наказ про зарахування та відрахування інвалідів підписується дирек�

тором Центру.
4.4. Інвалідам, документи яких приймальною комісією попередньо роз�

глянуто, надсилається виклик із зазначенням дати прибуття до Центру.
4.5. Інваліди, які без поважних причин не прибули до Центру за викли�

ком і не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, до Цен�
тру не приймаються. На звільнені місця може проводитися додаткове зара�
хування інвалідів.

Інвалід, який був відрахований із поважних причин, у тому числі за ста�
ном здоров’я, може бути поновлений у Центрі за умови стійкої ремісії в
протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними до�
кументами, але на термін, що залишився з попереднього курсу навчання.

4.6. До Центру не приймаються особи з такими протипоказаннями: гос�
трі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції; 

венеричні захворювання;
усі захворювання в гострій стадії та заразній формі; часті судомні напа�

ди та їх еквіваленти; низький реабілітаційний потенціал.
4.7. З Центру інвалід може бути відрахований за: власним бажанням;
невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; грубі по�

рушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Цен�
тру;

у разі загострення основного та супутніх захворювань.
4.8. До Центру не приймаються на навчання інваліди, які вже мають про�

фесії (спеціальності), отримані у центрах професійної реабілітації інвалідів
державної або комунальної форми власності, і не працевлаштувалися за
набутою професією (спеціальністю), окрім випадку, якщо за рішенням
МСЕК (ЛКК) інваліди у зв’язку з погіршенням стану здоров’я не можуть пра�
цювати за раніше набутою професією (спеціальністю) і потребують перена�
вчання (перекваліфікації).

5. Учасники процесу професійної реабілітації в Центрі
5.1. Учасниками процесу професійної реабілітації інвалідів є особи, ви�

значені статтею 30 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”.
5.2. Професійною діяльністю в Центрі можуть займатися особи, які ма�

ють відповідну освіту (професійну підготовку), моральні якості і фізичний
стан яких дають змогу виконувати покладені на них обов’язки.

5.3. Медичною діяльністю в Центрі можуть займатися особи, які мають
відповідну професійну освіту та періодично проходять курси підвищення
кваліфікації за своїм фахом.

5.4. Права, обов’язки та соціальні гарантії працівників Центру визначаю�
ться законодавством України.

5.5. Працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримі�
нальну відповідальність згідно з законодавством України.

6. Направлення, відбір, прийом та перебування інвалідів в Центрі

Про передачу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) земельної ділянки для будівництва, експлуатації 
та обслуговування спортивного комплексу на просп. Генерала Ватутіна 

у Деснянському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 117/9705 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 9, 92, 123 Земельного кодексу України, пункту З прикінцевих та перехідних положень Закону України від
06.09.2012 № 5245�VІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому�
нальної власності” та розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділян�
ки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для будів�
ництва, експлуатації та обслуговування спортивного комплексу на просп.

Генерала Ватутіна у Деснянському’районі м. Києва (справа Д�6826, заява
ДЦ № 01006�000103555�014 від 27.09.2013).

2. Надати Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),

за умови виконання пункту 3 цього рішення, в постійне користування зе�
мельну ділянку площею 1,5300 га (кадастровий номер
8000000000:62:201:0244) для будівництва, експлуатації та обслуговуван�
ня спортивного комплексу на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському
районі м. Києва із земель комунальної власності територіальної громади
міста Києва.

3. Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог
статті 96 Земельного кодексу України.

3.2.Вжити заходів щодо державної реєстрації права постійного корис�
тування земельною ділянкою у порядку, встановленому Законом України
“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя�
жень”.

3.3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київської
міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 “Про бюджет міста Києва на 2013
рік”.

3.4. Виконати вимоги, викладені в листах Департаменту містобудуван�
ня та архітектури від 14.05.2013 № 7121/0/12/19�13, Головного управлін�
ня Держземагентства у м. Києві від 03.07.2013 № 2330.

3.5.Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, що знаходяться в ме�
жах земельної ділянки.

3.6.Питання майнових відносин вирішувати в установленому порядку.
4. Попередити землекористувача, що використання земельної ділянки

не за цільовим призначенням тягне за собою припинення права користу�
вання нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу Укра�
їни.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега



7

ДОКУМЕНТ
Хрещатик 11 жовтня 2013 року

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

Розпорядження № 1563 від 9 вересня 2013 року

Відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначен%
ня, незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та
рішень постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна%
чення, незавершеного будівництва, інженерно%транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протоколи від 26 вересня 2012 року № 24/2012, 19 жовтня 2012 року № 25/2012, 14 листопада 2012 року
№ 26/2012), з метою мобілізації та спрямування інвестиційних ресурсів для належного розв’язання визначених завдань розвитку міста Києва, в межах функцій органу місцево%
го самоврядування:

1. Виключити пункти 8, 27 Переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, затверджено�
го розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 29 серпня 2012 року № 1504 “Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення ін�
весторів до реалізації інвестиційних проектів будівництва”.

2. Виключити пункт 1 Переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) від 20 червня 2012 року № 1039 “Про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесто�
рів до реалізації інвестиційних проектів з облаштування об’єктів”.

3. Виключити пункт 4 додатка 2 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 07 листопада 2008 року № 1571 “Про проведення ін�
вестиційних конкурсів на залучення інвесторів до фінансування будівництва та реконструкції об’єк�
тів соціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Києва”.

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

Голова О. Попов 

Про зміни у персональному складі регіональної комісії 
з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору 

інвестиційних програм (проектів), 
що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку в м. Києві
Розпорядження № 1575 від 9 вересня 2013 року

У зв’язку із змінами у персональному складі регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть ре%
алізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві:

1. Затвердити зміни до персонального складу регіональної комісії з оцінки та забезпечення про�
ведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві, затвердженого розпорядженням вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 серпня 2012
року № 1512, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

29 серпня 2013 р. № 1512
(в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації)
від 09.09.2013 р. № 1575 )

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення 

конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), 
що можуть реалізуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

Крамаренко Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації,
голова регіональної комісії

Поворозник Микола Юрійович — директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови регіо�
нальної комісії

Зубець Ірина Володимирівна — заступник начальника управління з питань капітальних вкла�
день та розвитку інфраструктури Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчий секретар регіональної
комісії

Галенко Оксана Миколаївна — директор КНДУ “Науково�дослідний інститут соціально�економіч�
ного розвитку міста”

Мельник Сергій Миколайович — депутат фракції “Блок Юлії Тимошенко — “Батьківщина” (за згодою)
Маміна Ольга Володимирівна — перший заступник директора Департаменту економіки та інвес�

тицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Корень Олександр Васильович — заступник директора Департаменту фінансів виконавчого орга�

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник голови — керівник апарату  О. Пузанов

Про затвердження змін до складу робочої групи 
з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Розпорядження № 1560 від 9 вересня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 824/7060 “Про затвердження Стратегії роз%
витку міста Києва до 2025 року”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь%
кої державної адміністрації)”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про
здійснення організаційно%правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)”, у зв’язку з кадровими змінами, з метою забезпечення ефективної реалізації стратегічних ініціатив, визначених у Стратегії розвитку міста
Києва до 2025 року, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до складу робочої групи з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025
року, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 16 грудня 2011 року № 2400, виклавши його в новій редакції, що до�
дається.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом

обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту
цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
16 грудня 2011 р. № 2400 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
09.09. 2013 р. № 1560 )

Склад 
робочої групи з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Поворозник Микола Юрійович — директор Департаменту економіки та інвестицій, голова робочої групи
Базарна Ольга Вікторівна — заступник начальника управління координації регіональної економічної політики — начальник відділу стратегічного планування та координації міських цільових програм Де�

партаменту економіки та інвестицій, секретар робочої групи
Головльова Юлія Олександрівна — радник голови Київської міської державної адміністрації
Клименко Сергій Васильович — радник голови Київської міської державної адміністрації
Кубраков Олександр Миколайович — радник голови Київської міської державної адміністрації
Мовчан Оксана Сергіївна — радник голови Київської міської державної адміністрації
Петрощук Євген Васильович — аналітик молодіжного проектного офісу (за згодою)
Сімоненко Олена Анатоліївна — радник голови Київської міської державної адміністрації
Турчак Дмитро Васильович — радник голови Київської міської державної адміністрації
Сергієнко Дмитро Миколайович — аналітик молодіжного проектного офісу (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про початок опалювального періоду 2013/2014 року 
в місті Києві

Розпорядження № 1686 від 26 вересня 2013 року

Відповідно до підпункту 5 пункту “а” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою своєчасного та якісного забезпечення споживачів міста Києва
тепловою енергією, недопущення виникнення нештатних ситуацій на джерелах теплопостачання, які можуть призвести до негативних екологічних та техногенних наслідків,
враховуючи особливості роботи теплових мереж міста та окремих зон теплозабезпечення, а також для створення комфортних умов в помешканнях мешканців столиці України
під час проходження осінньо%зимового періоду 2013/2014 року, в межах здійснення функцій органу місцевого самоврядування:

1. Керівникам теплопостачальних підприємств і організацій незалежно від форм влас�
ності розпочати з 30.09.2013 року за умови готовності систем теплоспоживання подачу
теплоносія, забезпечивши підключення систем теплопостачання в три етапи:

1.1. I етап: в пологових будинках, лікувальних установах, дошкільних закладах та на�
вчальних закладах з цілодобовим перебуванням дітей, а також в соціально�медичних ус�
тановах, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1.2. II етап: в загальноосвітніх навчальних закладах за заявками їх керівників;
1.3. III етап:
з 15.10.2013 року в житлових будинках незалежно від форм власності та відомчої на�

лежності відповідно до графіків, розроблених та погоджених Департаментом житлово�ко�
мунальної інфраструктури, або раніше у разі, якщо протягом трьох діб середня добова
температура зовнішнього повітря не перевищує 8°С;.

в адміністративних будівлях підприємств, установ і організацій за заявками їх керівни�
ків.

2. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Де�
партаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з керівниками теплопостачальних підприємств,

лікувальних установ, навчальних закладів та соціально�медичних установ, зазначених у
підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, вжити невідкладних заходів та забезпечити
скоординовану роботу з першочергового пуску тепла до цих установ та закладів.

3. Департаменту житлово�комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з керівниками теплопос�
тачальних підприємств та головами районних в місті Києві державних адміністрацій за�
безпечити організацію скоординованої роботи з підключення споживачів теплової енергії,
вжити дієвих заходів щодо оплати населенням в повному обсязі поточного споживання
теплової енергії та реструктуризованої частини боргів.

4. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) організувати через засоби масової інформації
роз’яснювальну роботу про стан розрахунків за спожиті енергоносії та стан проходження
осінньо�зимового періоду 2013/2014 року. Особливу увагу приділити зверненням до меш�
канців міста щодо необхідності економного споживання електроенергії (особливо в годи�
ни ранкових та вечірніх максимумів навантаження енергосистеми), а також утеплення
квартир, вікон сходових клітин, вхідних дверей та виходів на горища.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника го�
лови Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

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

З А Я В А
про е оло ічні наслід и діяльності

при е спл атації прое товано о об'є та

Планована діяльність — б дівництво 25-поверхово о житлово о
б дин з вб дованими приміщеннями ромадсь о о призначення на в л.
Феодосійсь ій, 2-є, 2-ж, 2-з, 2-і Голосіївсь ом районі м. Києва (за
ошти інвестора). Мета планованої діяльності — забезпечення населення
житлом, офісними приміщеннями та об'є тами соціально- льт рно о
призначення.
С ттєві фа тори вплив на стан НПС: ви иди азот діо сид NO2,

в лецю о сид СО, в леводнів С12-С19 від підземно о пар ін та
остьової автостоян и; сто и в дощов аналізацію; творення твердих
поб тових відходів.

Оцін и рівнів е оло ічно о ризи
Прое тований об'є т не підпадає під санітарн ласифі ацію дод. 4

ДСП-176-96 і нормативної СЗЗ не потреб є. Е спл атація об'є та
збільш є онцентрацію ш ідливих речовин атмосферном повітрі на
незначн величин приземном шарі землі. За рах но оптимізації
прое тних рішень при ви онанні природоохоронних заходів та
санітарних норм об'є т пра тично не б де здійснювати ш ідливо о
вплив на нав олишнє середовище.
На території приле лої заб дови забр днення приземно о шар

атмосферно о повітря збільш ється нес ттєво по всім ін редієнтам — не
більше 0,05 ГДК.мр.
Ре оменд ється застос вання с лопа етів зі зв оізоляцією dL.А.ві на

не менше 20,6 дБА.
Застос вання ш мозахисних ві он забезпеч є нормативний рівень

ш м в приміщеннях.
Водопостачання та аналіз вання б дин ів — централізоване з

під люченням до існ ючих місь их мереж, що арант є безпе
планованої діяльності для поверхневих вод.
Небезпе для водних рес рсів являє можливість розлив

нафтопрод тів на території автостояно з подальшим змивом дощовими
та талими водами. Відведення поверхневої та талої води передбачається
в місь дощов аналізацію.
Вплив на еоло ічне середовище та ґр нти — в межах діючих

нормативів.
В еоморфоло ічном відношенні майданчи заб дови знаходиться на

правобережном схилі долини р. Либідь, порізаної сіт ою ярів. Абсолютні
познач и оливаються в межах виш вань 126.00...129.50.
Ділян а забезпечена підземними і надземними інженерними
ом ні аціями, частина х підля ають перенесенню під отовчий період.
Тверді відходи передбачено вивозити за о ремими одами.
Прое том передбачено озеленення території: 4 од. дерев хвойних

порід; 14 од. дерев листяних порід; 43 од. ча арни ів хвойних порід; 78
од. ча арни ів листяних порід; 5 од. вино рад ; розбив а вітни ів 20,4 м2

та азон 593,57 м2.
Безпе а для життєдіяльності населення за рівнями хімічних та

ш мово о впливів арант ється. Розміщення прое товано о об'є та
забезпеч є раціональне ви ористання місь их площ для задоволення
потреб населення і має мінімальний не ативний вплив на нав олишнє
середовище.
Заходи, що арант ють здійснення планованої діяльності відповідно до

е оло ічних стандартів і нормативів: б дівництво з застос ванням
с часних е оло ічно безпечних техноло ій; застос вання е оло ічно
безпечно о обладнання; б дівництво підземно о пар ін та розміщення
від ритої автостоян и з ідно з вимо ами ДСП 173-96; відведення
осподарсь о-поб тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі;
влашт вання ш мозахисних ві он; відведення дощових і талих вод з
території автостоян и зі с идом до місь ої дощової аналізації; тилізація,
захоронення та знеш одження відходів; бла о стрій та озеленення
приле лої території з ідно дендроплан .

Зобов'язання Замовни а щодо здійснення прое тних рішень
відповідності до норм і правил охорони НС і вимо е обезпе и на всіх
етапах б дівництва та е спл атації об'є та запланованої діяльності:
б дівництво та е спл атація об'є та прое тованої діяльності
відповідності з нормами і правилами охорони НС і вимо ами е обезпе и;
впровадження захисних заходів з ідно вищеподаном перелі в томі
ОВНС; вивіз б дівельно о сміття відповідно з лімітами; озеленення
території з ідно з відомістю озеленення.

Учасни УК "ТР "ЮТАР" ЗАТ "Теле омпанія "Ютар"
подат овий номер 19475467,

в л. Горь о о, 3-Б, м. Київ, 01004

Шановний Учасни !

Повідомляємо Вас про проведення позачер ових Зборів часни ів У раїнсь ої
орпорації "Телебачення і радіомовлення "Ютар", подат овий номер 24263833 (надалі -
Корпорація), я і відб д ться 20 листопада 2013 ро о 12.00 за адресою: м. Київ, в лиця
Ві ентія Хвой и, 15/15, перший поверх, абінет № 19. Реєстрація часни ів відб деться за
місцем проведенням зборів з 11.00 до 12.00. Порядо денний зборів часни ів:

1. Про ви лючення ЗАТ "Теле омпанія "Ютар" зі с лад часни ів Корпорації.

2. Про перерозподіл часто часни ів стат тном апіталі Корпорації.

3. Про затвердження Установчо о до овор Корпорації в новій реда ції та йо о реєстрації.

З сіх питань ви можете отримати вичерпн інформацію за телефоном
+ 38 044 207-39-90.

16.10.2013 о 13.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о с -
д м. Києва по в л. Командарма Каменєва, 8, орп. 1 бло Б відб -
деться с довий роз ляд справи за позовом ТОВ "Транс-Медіа" до
Київсь о о місь о о територіально о відділення Антимонопольно о
омітет У раїни, Київсь ої місь ої державної адміністрації про виз-
нання дій протиправними, визнання протиправним та с ас вання рі-
шення Київсь о о місь о о територіально о відділення Антимоно-
польно о омітет У раїни №26-04/3309 від 23.08.2013 та п. 17 до-
дат 3 розпорядження КМДА № 838 від 21.05.2012.

С ддя О рцов О.П., зал № 35.

Національний бан У раїни

план є ви онати реставрацію з пристос ванням б дівлі під

житлові апартаменти Національно о бан У раїни на в л.

Івана Фран а, 5 Шевчен івсь ом районі м. Києва.

За довід ами звертатись за адресою:

м. Київ, просп. На и, 7, орп. 2, ім. 218,

тел. 527-38-96.

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Цілюри а Сер ія
Михайловича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Де тярівсь а, 19. Вам
необхідно 5 листопада 2013 ро о 15.00 з'явитися до Дарниць о о районно о с д
м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-а, абінет 223, на роз ляд цивільної
справи за позовом Михайлю Наталії Юріївни до Цілюри а Сер ія Михайловича,
третя особа: Сл жба справах дітей Дарниць ої районної в м. Києві державної
адміністрації про позбавлення бать івсь их прав та стя нення аліментів.

У разі неяв и відповідачів до с д дане о олошення вважається належним
повідомленням, а дан справ б де роз лян то без вашої часті.

С ддя С. М. С хомлінов

І Х Н Е В М О Н Ф Р І

Р Е В І А П Н О Е

Г Е Ф Е С Т Ф Р А Н К О

Щ Р А Р И Т Е Т Т

Г А Л Е Р А А С О О Н

О Т Е С А А Т В І Р

Л И С Т К Р И П Т А

К С У Т А Ж О Т С

Відповіді на сканворд 
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СПОРТ
Хрещатик 11 жовтня 2013 року

Спортивні новини

Бокс. Збірна України візьме участь 
у світовій першості
Сьо одні в Алмати (Казахстан) розпочнеться чемпіонат світ з бо с

серед чолові ів, на я ом вперше любителі-бо сери зма атим ться
без шоломів. Особливою ця планетарна першість б де ще й тим, що
в ній візьме часть ре ордна іль ість спортсменів за всю історію про-
ведення зма ань та о о рівня — 576 бо серів із 116-ти раїн світ
позма аються за тит л чемпіона світ . Серед них — 10 раїнців. На-
адаємо, що останній чемпіонат світ , я ий приймав Ба в 2011-м ,
б в най спішнішим для збірної У раїни. Тоді наші бо сери здоб ли 4
золоті та срібн на ород — та о о спіх на одном чемпіонаті світ
ще не дося ала жодна інша збірна світ . С лад національної збірної:
Вадим К дря ов (49 ), Оле сандр Шепелю (52 ), Ми ола Б цен о
(56 ), Дмитро Черня (60 ), В’ячеслав Кисліцин (64 ), Денис Ла-
зарєв (69 ), Дмитро Митрофанов (75 ), Оле сандр Ганз ля (81 ),
Арсен Азізов (91 ), Є ор Плева о (понад 91 )

Теніс. Олександр Долгополов поступився 
Рафаелю Надалю
У Шанхаї (Китай) на т рнірі AТР Shanghai Rolex Masters проходять

матчі др о о ола. 34-та ра ет а світ — раїнсь ий тенісист Оле -
сандр Дол ополов — не змі пере рати іспанця Рафаеля Надаля.
Матч, що тривав 59 хвилин, завершився перемо ою іспанця з рах н-
ом 6:3, 6:2. У раїнець сім разів подав навиліт і двічі помилився на по-
дачі проти дев’яти ейсів і однієї подвійної помил и с перни а. Це б -
ла четверта з стріч тенісистів і четверта перемо а іспанця. Оле сандр
Дол ополов залишає т рнір, заробивши 45 рейтин ових очо і $25.070
призових. За вихід чвертьфінал с перни ом Рафаеля Надаля б де
ар ентинець Карлос Берло , я ий вибив з боротьби амери анця Джо-
на Існера

Баскетбол. Стартував новий сезон 
у вітчизняній Суперлізі
У Южном місцевий “Хімі ” перемі столичн оманд БК “Київ” з ра-

х н ом 74:63. Розпочиналося все для столичних бас етболістів досить
добре, інформ є офіційний сайт “вов ів”. Кияни на рівних рали із с -
перни ом, добре діяли на підборах. Досить вдало підопічні Віталія
Чернія идали з дальньої дистанції — першій чверті б ло реалізова-
но 4 спроби. Я підс мо , стартов десятихвилин наша оманда ви-
рала з рах н ом 21:17. Проте др ій чверті “Хімі ” пішов відрив,
на що ості нічим відповісти не з міли. Хара терними стали цифри
підбирань — 24:17 на ористь “Хімі а” після двадцяти хвилин ри.
“Вов и” ж набрали др ій чверті сьо о 10 очо і перед вели ою пе-
рервою пост пилися — 39:31. Відта цей провал став вирішальним. І
до інця з стрічі різниця рах н збільшилася. У підс м — 74:63 на
ористь осподарів майданчи а. Наст пним с перни ом иївсь ої
оманди стане інший столичний оле тив, чинний чемпіон раїни —
“Б дівельни ”. З стріч БК "Київ" з “Б дівельни ом” відб деться 12
жовтня столичном “Палаці спорт ”. Почато о 14.00

Температура +11С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +16°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 71 %

Температура +12°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 89 %

Прогноз погоди на 11 жовтня 2013 року

ОВНИ, тема взаємин “я — ти” постане д же остро, наст пає
переломний етап ділових, шлюбних стос н ах, де відб ваються
сит ації, об мовлені армічно (особливо народжених 13-19 віт-
ня). Об’явіть бій по аним звич ам, змініть себе, і тоді зміниться
нав олишній світ!
ТЕЛЬЦІ, тиждень наповнений армічними подіями, все таємне

стане явним, вов и в овечих ш рах по аж ть справжній ли , зми-
ріться і терпляче пливіть за течією обставин, а ресії — зась! Твор-
ч ініціатив дозволяється проявляти лише в роботі й тоді, оли
вас попросять щось зробити, допомо ти.
БЛИЗНЯТА, б дьте в центрі ва и, п блічні дефіле — то життє-

дайна підзаряд а і можливість створити собі та іншим свято. Мен-
ше переймайтеся ч жими проблемами, їм ні інця ні раю, в за-
лежності від обставин можна особисто режисер вати сценарії й
перевтілюватися в потрібний образ та райливо а торств вати.
РАКИ, сім’я та робота — ось арячі епіцентри доленосних подій.

Зараз ви володієте яс равою харизмою, що створює олосальні
можливості для реалізації намічених планів, форт на теж не зра-
дж є, єдина порада — триматися від зловживань цим даром не-
бес, особливо професійній сфері. Прибор айте ар’єрні амбіції,
“шн р йте” перед шефом, б дь-я е з’яс вання стос н ів за ро-
ж є фатальною втратою реп тації.
ЛЕВИ, ваш девіз — хай живе різноманітність! На одном місці

нічо о не висидіти, р хайтеся, міняйте обстанов , знайомтеся з
ці авими людьми, наповнюйте д шевні с дини свіжими враження-
ми. Світ для вас зіт аний з витончених милозв чних вібрацій, де
можна розчинитися в любовном е стазі з с п тни ом серця, зло-
вити творчий айф від роботи чи б дь-я о о заняття.
ДІВИ, живіть повно ровним б ттям, пле айте в серці радість,

реалізація со ровенних зад мів набирає спішних обертів, де “хо-
ч ” свят ватиме перемо . На роботі отримаєте все, чо о засл -
жили, цьо о ро вас очі є ар’єрне процвітання та матеріальний
достато , стос н и “бать и-діти” ся н ть щасливо о апо ею.
ТЕРЕЗИ, життя набирає шалених обертів, де с ромність на

ш од . Презент йте себе, поп ляриз йте дося нення, природні та-
ланти і б дьте на п блічній арені. На ділових та шлюбних теренах
віє д х змін, де, с оріш за все, вам б де важ о зв’яз з плано-
мірністю, онсерватизмом пристос ватися до вибри ів партнерів,
а треба!
СКОРПІОНИ, армічна см а триває, не над майте влаштов ва-

ти бой от обставинам, а смиренно робіть те, що від вас вима ає-
ться, частіше самітнюйтеся і правильно ви ористов йте рес рс
парних взаємин. У б дь-я ом союзі ви р льовий! На сл жбі все
непередбачливо (т т витає д х фат м ), пристосов йтеся до о-
ле , не драт йте шефа.
СТРІЛЬЦІ сяють чарівністю і мають шанс продемонстр вати се-

бе митцем інтимних фантазій, я ом відч ття пасії зовсім не бай-
д жі, вас охають, і це стим л, аби зробити половин найщасли-
вішою в світі, прихилити небо до її ні ! Одночасно а тивіз йте
др жні зв’яз и і просійте їх через сито раціоналізм , все що зали-
шиться — то діаманти, я і поповнять золотий фонд др жби.
КОЗЕРОГИ, дім та робота — два арячі полюси, між я ими слід

вірт озно лавір вати, щоб с різь всти н ти. У сімейних стінах в л-
анічна атмосфера, т т проходять невідворотні зміни, смиріть а -
ресивно о оня, на я ом ви завзято арцюєте тіль и вдома, допі-
аючи домочадцям. Пере лючіться на професійн сфер , там бла-
одатне джерело творчої насна и для ар’єрно о рост і реалізації
лобальних планів! І не базі айте про со ровенне. Особливо, оли
р тите таємні любовні ш ри-м ри. Є та ий солод ий рішо . Три-
майтеся пари, подр жні союзи є бла ословенними.
ВОДОЛІЇ, натис айте на фахові педалі, шан йте шефа, ар’єрні

пра нення є домін ючими, тож беріться за різні додат ові сл жбо-
ві повноваження — впораєтеся на відмінно та рошей заробите.
Я що хочете розре лам вати себе, дося ти намічених цілей, де-
монстр йте се, чим ба аті, проте тіль и в олі людей, я их добре
знаєте. А ось серед малознайомої юрби ліпше не озиряти, там
вас не зроз міють і з аньблять. Нав’яз вання власних д мо , по-
лядів, інтересів ате орично заборонено.
РИБИ, я що вас захльост ють б рхливі пориви і бажання, д ша

т жить під пресин ом незадоволено о “хоч ”, а пра матична ре-
альність не п с ає в рай блаженства, ш айте золот середин ,
іна ше на личете бід . “Бер -даю” має рівноважитися. Нині ви за-
лежні від раціонально о оточення, я е, на щастя, отове на щедрі
жести, але при мові, що ви їх засл жили

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 3 — 1 9  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Столиця долучилася 
до Всесвітнього дня ходьби
В рамках заходу близько 3 000 киян пройшли центральною вулицею міста

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Києві вперше в історії
У раїни відб лася спортив-
но-масова а ція “Всесвіт-
ній день ходьби”. Захід
ініційований Міністерством
молоді та спорт У раїни,
ор анізаторами вист пили
Все раїнсь ий центр фі-
зично о здоров’я населен-
ня “Спорт для всіх” та Ки-
ївсь а місь а державна ад-
міністрація.

З 1991 року на початку жовтня

відзначається Всесвітній день ходь�

би. Його організатор — міжнародна

асоціація сприяння розвитку масо�

вого спорту (TAFIS), що об’єднує

понад 130 країн, реалізує різнома�

нітні програми та заходи, спрямова�

ні на популяризацію фізичної ак�

тивності та розвиток масового спор�

ту. Цього року до учасників Всесвіт�

нього дня ходьби вперше приєдна�

лася й Україна. Любителі активного

способу життя відзначили цей день

на Майдані Незалежності в Києві .

На перший Всесвітній день ходь�

би на Хрещатик вийшли понад 3 000

киян та гостей міста, аби у родин�

ному колі, колі друзів та однодумців

пройтися центральними вулицями

столиці за спеціально розробленим

маршрутом довжиною у 4,3 км.

Разом з киянами та гостями сто�

лиці в колону учасників стали за�

ступник голови КМДА Віктор Корж

та інші високопосадовці. “Це свято

повинно стати всеукраїнським,—

сказав міністр молоді та спорту

України Равіль Сафіуллін.— Ви по�

дивіться, скільки сьогодні зібралося

людей, аби пройтися центральною

вулицею міста. Серед них є ветера�

ни — 70�80�літні. Вони дихають здо�

ров’ям. Хтось переніс інфаркт, хтось

вилікувався від інших страшних

хвороб — сьогодні вони про це забу�

ли. Саме з них потрібно брати при�

клад”.

Разом із призерами і переможцями

олімпійських ігор та чемпіонатів сві�

ту — такими як Ганна Безсонова,

Ганна Різатдінова, Ганна Мельни�

ченко, Олеся Повх, Марія Рємєнь,

Яна Шемякіна — участь у Всесвіт�

ньому дні ходьби також узяли понад

150 пенсіонерів, найстаршому з яких

виповнилося 90 років! Усі вони подо�

лали дистанцію у 500 метрів. Долучи�

лися до свята спорту і люди з обме�

женими фізичними можливостями.

“Ходьба корисна всім,— розповів

президент всеукраїнської громад�

ської організації “Асоціація ходьби

Шимка”, заслужений тренер Укра�

їни Олександр Шимко.—При пра�

вильній техніці залучаються абсо�

лютно усі м’язи, таким чином люди�

на робить собі самомасаж. Однак є

одна умова — ходити потрібно так,

щоб із початкової точки вийти в од�

ному стані, а вже до фінішу прийти

здоровим і в гарному настрої”.

Поряд з головною сценою всі

охочі могли пограти в настільний

теніс, позмагатися на футбольному

чи баскетбольному майданчиках, а

дітлахам пропонували спробувати

свої сили в дитячому велослаломі, в

стрибках на великій скакалці та ес�

тафеті “Веселі старти”.

Фінальним акордом свята стала

лотерея серед учасників, які про�

йшли повний маршрут. Переможці

отримали від партнерів акції спор�

тивні призи і подарунки.

Цінні подарунки від партнерів та�

кож отримали найстарші учасники

ходи 86�ти та 90�та років, а також

найменша учасниця Всесвітнього

дня ходьби дворічна Ліза

С
кл

ал
а 

О
кс

ан
а 

БА
РК

ІН
А

Цей день в історії 11 жовтня

1672 — Народився Пилип Ор-
ли , етьман У раїни в 1710 —
1742.
1921 — Все раїнсь а правос-

лавна цер овна рада с ли ала
Києві Все раїнсь ий православ-
ний собор, я ий затвердив авто-
ефалію (про олошена в січні
1919 ро Дире торією) і обрав
Василя Лип івсь о о митрополи-
том У раїнсь ої православної цер-
ви.
1938 — Центральна влада Че-

хословаччини затвердж є ряд
Карпатсь ої У раїни.
1944 — СРСР ане с вав Т в .
2011 — Печерсь ий с д Києва

зас див Юлію Тимошен о до се-
ми ро ів в'язнення, заборонив
три ро и обіймати державні по-
сади і зобов'язав відш од вати
НАК "Нафто аз У раїни" збит и
на 1,5 млрд рн.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Вперше проведений День ходьби в У раїні зібрав понад 3000 часни ів
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