
Київ з теплом
Місто успішно увійшло в опалювальний період

Вихід 
з нестандартної ситуації

Традиційно опалювальний сезон стар�

тує у разі, якщо протягом трьох діб серед�

ньодобова температура на вулиці не пе�

ревищує восьми градусів тепла. Для Ки�

єва зазвичай така погода настає у другій

половині жовтня, проте цього року у

зв’язку з різким похолоданням кому�

нальники почали подавати тепло у лікар�

ні, садочки та школи ще 28 вересня.

“Опалювальний сезон 2013 року роз�

почався незвичайно. У попередні роки

ми подавали тепло 7—8 жовтня при тем�

пературі повітря 10—12 градусів. Спочат�

ку підключали лікарні, садки та школи,

після цього житловий сектор, а цього ро�

ку через холоди у нас виникла нестан�

дартна ситуація — треба було розпочати

опалювальний сезон швидко і всюди”,—

наголосив перший заступник голови

КМДА Анатолій Голубченко.— Нам було

непросто, але на сьогодні можемо сказа�

ти, що входимо в опалювальний сезон

нормально, і з теплом зараз майже 100 %

будинків”.

Як повідомив заступник директора Де�

партаменту житлово�комунальної інфра�

структури Володимир Баженов, станом

на ранок 15 жовтня у столиці були не під�

ключеними до централізованого опален�

ня (ЦО) лише 17 житлових будинків.

Зокрема заявки на підключення не пода�

ли 2 ЖБК Печерського району та 3 ЖБК

Шевченківського району; 3 будинки, які

отримують тепло від котельні ТОВ “Укр�

газ”, та 9 будинків через реконструкцію

мережі на вул. Чорнобильській.

Цікаво, що згадані ЖБК відмовилися

достроково підключати тепло після збо�

рів мешканців — люди вирішили, що по�

ки немає заморозків і у квартирах збері�

гається комфортна температура, вони

економитимуть на опаленні. Водночас,

на думку Володимира Баженова, упро�

довж тижня від цих споживачів надійдуть

заявки на подачу тепла. 

“Своєчасна підготовка міста до опа�

лювального сезону та серйозна рекон�

струкція магістральних мереж надає нам

впевненості у тому, що опалювальний се�

зон 2013—2014 років пройде більш ста�

більно. Певна справа, що пориви вини�

катимуть, адже зношеність мереж у сто�

лиці — близько 50 %. Проте третину ма�

гістральних мереж капітально замінили,

отже, про них можна забути на 50 ро�

ків”,— наголосив Володимир Баженов.

У школах тепло

Цьогоріч вдалося підключити в повно�

му обсязі до теплопостачання дитсадки

та заклади соціального захисту до кінця

дня 4 жовтня. Школи були підключені до

5 жовтня. Окрім однієї, яка була підклю�

чена 7 жовтня після розпломбування ко�

тельні ПП “Бонвояж”.

“Щодня ми здійснюємо моніторинг

мереж тепло� та водопостачання у закла�

ди освіти,— розповіла директор Департа�

менту освіти і науки, молоді та спорту

Оксана Добровольська.— Інформація

про аварії оперативно передається черго�

вому”.

Правда, у вересні 396 шкіл не мали га�

рячої води. Після відповідної роботи з

“Київенерго” та проведення актів звірки

на сьогодні у школах та 26�ти басейнах

відновлено подачу гарячої води”,— за�

уважила Оксана Добровольська.

Районним управлінням освіти реко�

мендовано вже зараз формувати списки

аварійних мереж, які знаходяться у них

на балансі, для того, аби у бюджеті міста

на 2014 рік передбачити кошти на ре�

монт. Крім того, профільний Департа�

мент вкотре звернувся до “Київенерго”

із пропозицією змінити графіки видачі

актів готовності шкіл до опалювального

сезону. Наразі це відбувається у вересні,

фактично напередодні подачі тепла у

школи та садочки.

“Нам необхідно відпрацювати цей ме�

ханізм і прийняти рішення, бо тема важ�

лива не тільки для сфери освіти, а й сто�

сується закладів охорони здоров’я та со�

ціального захисту населення,— зазначив

Анатолій Голубченко.— Ми повинні по�

чинати отримувати акти не до якоїсь да�

ти, а в міру готовності об’єктів, тоді змо�

жемо без зайвих проблем, при необхід�

ності, звичайно, завчасно розпочинати

опалювальний сезон”.

“Київенерго” звітує

Станом на 15 жовтня ПАТ “Київене�

рго” заявляє, що до ЦО підключено 100

% житлових будинків столиці, повідомив

гендиректор ПАТ “Київенерго” Олек�

сандр Фоменко. Нагадаємо, компанія за�

безпечує тепловою енергією 75 % спожи�

вачів міста. Енергетики теж відзначають

особливість початку цьогорічного сезо�

ну, адже компанії вперше за останні роки

довелося практично одночасно підклю�

чати житлові будинки та об’єкти соціаль�

ної сфери. У середньому на добу підклю�

чалось 1 300—1 600 об’єктів. Крім того,

виявилося, що чимало внутрішньобу�

динкових мереж, які експлуатуються

житлово�експлуатаційними організаці�

ями міста та іншими балансоутримувача�

ми, не готові прийняти теплоносій.

Окрім того, деякі ЖЕКи самостійно, без

заявки до “Київенерго” почали підклю�

чати житловий фонд, тим самим пору�

шуючи гідравлічні режими у теплових

мережах, а це могло спричинити серйоз�

ні пошкодження.

“У наступний опалювальний сезон ми

більш чітко будемо регламентувати ком�

плекс зобов’язань, визначивши зони від�

повідальності між “Київенерго” і управ�

ліннями житлово�комунального госпо�

дарства райдержадміністрацій”,— пояс�

нив генеральний директор компанії.

Що ж до проблем, які традиційно ви�

никають під час початку опалювального

сезону, а саме поривів мереж, то у “Київ�

енерго” звітують, що уже зараз усі їхні

служби перейшли на зимовий режим ро�

боти.

“Наші аварійно�відновлювальні бри�

гади як у тепловому, так і в електричному

блоках працюють у цілодобовому режи�

мі. В разі пошкодження теплових або

електричних мереж ми будемо протягом

доби усувати ці пошкодження, посилю�

ючи контроль за виконанням робіт в тер�

міни”,— зазначив Олександр Фоменко.

Борги — роботі не завада

Одним із ключових факторів прохо�

дження опалювального сезону для енер�

гетиків є своєчасність розрахунків за

спожиту електричну та теплову енергію.

У той же час, за словами Олександра Фо�

менка, станом на 1 жовтня 2013 року за�

гальна заборгованість споживачів за спо�

житу теплову та електричну електро�

енергію перед компанією становить 2,2

млрд грн. Сума некомпенсованої різниці

в тарифах на теплову енергію — 1,58

млрд.

“Несвоєчасна компенсація різниці в

тарифах у розмірі 1,4 млрд грн та забор�

гованість споживачів за спожиту теплову

та електричну енергію перед компанією

стали причиною заборгованості “Київ�

енерго” перед НАК “Нафтогаз України”.

Так, станом на 1 жовтня загальна забор�

гованість компанії перед “Нафтогаз

України” — 2,1 млрд грн”,— наголосив

Олександр Фоменко.

Водночас, за словами Анатолія Голуб�

ченка, киянам не варто хвилюватися

щодо тепла і гарячої води у їхніх квар�

тирах — міська влада виконуватиме

свою роботу. Взаєморозрахунки за спо�

житий газ — це клопіт комунальників,

який в жодному разі не має зачепити

споживачів послуг. Перший заступник

голови КМДА уточнив, що заборгова�

ність населення та ЖЕКів перед “Ки�

ївенерго” становить лише 200 млн грн.

До речі, зупинити зростання заборгова�

ності ЖЕКів перед “Київенерго” можна

досить просто, достатньо лише визна�

чити “Київенерго” виконавцем поста�

чання тепла і гарячої води, аби кияни

платили за ці послуги напряму компа�

нії.

“Ми повинні вирішити два стратегіч�

них питання. Перше — завершити взає�

морозрахунок з державою щодо компен�

сації різниці тарифів, друге — знайти

кошти для проплати нашого боргу з бю�

джету. Ми будемо працювати, і я думаю,

що ці питання будуть вирішені”,— зазна�

чив пан Голубченко

Цьо оріч столичним енер ети ам довелося вперше за останні ро и пра тично одночасно під лючати до опалення житлові б дин и та об’є ти соціальної сфери

Стимули до праці 

Столиця впровадж є низ заходів для підвищення
рівня зайнятості населення, особливо серед молоді
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У центрі — новий ярмарок 
Місцевим меш анцям пропон ється дешева та я іс-
на прод ція безпосередньо від виробни ів
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Карл Маркс, карикатури та пряма
проекція 

"Хрещати " дізнався про нові ці аві е спозиції
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У номері

Новини

З 17 до 19 жовтня у Москві 
триватимуть Дні Києва
Очолюватиме офіційн иївсь деле ацію олова

КМДА Оле сандр Попов. Під час сво о візит до
столиці Російсь ої Федерації він проведе з стрічі з
ветеранами війни — часни ами ероїчно о визво-
лення міста Києва, я і наразі меш ають Мос ві.
Під час з стрічі Національном льт рном центрі
У раїни в Мос ві Оле сандр Попов вр чить ероям-
визволителям пам’ятні медалі на відзначення 70-ї
річниці визволення Києва від фашистсь их за арб-
ни ів.
Та ож члени офіційної иївсь ої деле ації разом з

мос овсь ими оле ами вшан ють пам’ять за иб-
лих та по лад ть віти до мо или Невідомо о солда-
та в Оле сандрівсь ом сад біля стін Кремля.
Крім названих заходів, про рамою Днів Києва

Мос ві передбачено низ офіційних з стрічей е-
рівництва двох столиць, відвід вання Бібліоте и
раїнсь ої літерат ри в Мос ві, засідання тематич-

них р лих столів, зо рема за напрямами освіти та
охорони здоров’я, проведення бізнес-фор м . Та-
ож відб д ться зма ання з тайсь о о бо с та
KIEV-MOSCOW UNITY JAM з інноваційних видів
спорт .
Презент ють меш анцям Мос ви і Київ льт р-

ний — Мос овсь ом драматичном театрі імені
О. П ш іна відб д ться вистави “Насмешливое моё
счастье” і “Наполеон и Корси ан а” ви онанні а -
торів Національно о а адемічно о театр російсь ої
драми ім. Лесі У раїн и. А в Національном льт р-
ном центрі У раїни в Мос ві від риються одраз
іль а е спозицій — ювелірна вистав а Коле ційно-
о б дин “Лобортас”, вистав а артин “1025 ро ів
Хрещення Київсь ої Р сі”. Та ож Мос овсь ом
міжнародном б дин м зи и відб деться онцерт
майстрів оперно о мистецтва, а державній цен-
тральній онцертній залі “Росія” вист пить ле ен-
дарний Національний засл жений ансамбль танцю
У раїни ім. П. П. Вірс о о

“Київавтодор” закупив 
понад 51 тисячу тонн технічної солі
У рам ах під отов и до осінньо-зимово о період

2013—2014 ро ів КК “Київавтодор” лав рам ов
од на постачання 51,4 тис. тонн технічної солі з

протизлеж вальною добав ою.
За рез льтатами проведеної процед ри за півлі,

переможцем визначено ТОВ “А ва Трейд Сервіс” і
ТОВ “Юніонсервіс” із вартістю за одн тонн солі
511,8 та 512,4 ривні відповідно. За важимо, що в
цін за ладена та ож вартість достав и солі ви-
значених обся ах безпосередньо на с лади замов-
ни ів.
Я повідомили ом нальній орпорації, за підра-

х н ами фахівців, рин ова вартість солі на інець
2013 ро з рах ванням інде с цін виробни ів
промислової прод ції очі валась на рівні 515
рн/т. Для при лад , ціна 1 тонни з достав ою на
с лад замовни ів Києві 2012 році с лала 494,6
рн, середня ціна солі з ПДВ станом на липень 2013
ро становила 594,0 рн/т.
Наразі в наявності “Київавтодор ” є 10 200 т піс-
, 1 700 т солі (залишо з мин ло о сезон ), 400 т

фри ційних матеріалів та 500 т піщано-соляної с -
міші. Я повідомлялося раніше, підприємства ор-
порації під от вали для збері ання протиожеледних
посипальних матеріалів 14 ан арів-солесховищ

Рятувальники прибули вчасно
У понеділо до оперативно- ординаційно о цен-

тр надійшла інформація від одно о з меш анців
ба атоповерхів и, що припар ованом дворі б -
дин автомобілі стався виті пально о. До місця
події по в л. Литвинен о-Воль ем т, 3-а виїхав під-
розділ 18-ї пожежно-рят вальної частини Свято-
шинсь о о район . Після приб ття рят вальни ів
з’яс валося, що внаслідо пош одження бензоба
автомобіля OpelKadett, я ий б в припар ований
дворі житлово о б дин , стався виті пально о на
асфальтне по риття. Рят вальни и змили паливо,
подавши вод від пожежно о автомобіля, щоб запо-
бі ти вини ненню пожежі
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Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У столиці до опалення під лючено 99,9 % житлово о фонд .
Через нетипові холоди вересні ом нальни и достро ово роз-
почали подач тепла б дин и та об’є ти соціальної сфери, і,
я на олош ють фахівці, незважаючи на певні тр днощі, що ви-
ни али процесі, місто досить оперативно розпочало опалю-
вальний сезон 2013/2014 ро ів. Про це йшлося чора під час
розширено о засідання Коле ії в місь ій адміністрації.
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Новини

Столична підземка отримає нові вагони
Ком нальне підприємство "Київсь ий метрополітен" завершить рі з

понад 300-мільйонними збит ами, попри це, підприємств вдається
реалізов вати прое ти з модернізації ва онів, ремонт ес алаторів та
от вати осподарство до роботи в зимовий період. Про це олова Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації Оле сандр Попов розповів в
ефірі про рами "Столиця" на теле аналі "Київ".
"У метрополітен зараз не най ращі фінансові часи, том що на і-

нець ро він, на жаль, б де мати більше 300 мільйонів ривень збит-
ів, але це не означає, що оле тив не робить все для то о, щоб вирі-
шити питання стабільної роботи, особливо в зимовий період. Том
сьо одні заверш ються ре ламентні роботи, пов'язані із під отов ою
транспорт і олій, тобто сит ація абсолютно під онтрольна",— на о-
лосив очільни столичної місь держадміністрації.
Він та ож додав, що наст пном році за рах но оштів Кіотсь о о

прото ол та інших рес рсів б де модернізовано 120 ва онів метро.
"На наст пний рі нас та а про рама, пере онаний, б де реалізо-

вана, це разом з тим, що ми продовж ємо оновлювати р хомий с лад,
і в наст пном році приблизно 120 одиниць нових ва онів ми постави-
мо. А це, я вам с аж , д же серйозно, в цих мовах це пра тично май-
же неможливо, але ми вирішимо це питання",— зазначив Оле сандр
Попов

Оновлений фунікулер розпочне свою роботу
Сьо одні після ре ламентних ремонтних і випроб вальних робіт

оновлений ф ні лер знов почне рс вати від Поштової площі до
Володимирсь ої ір и.
Відтепер ва ончи и ф ні лера б д ть білими із синім дахом і см -
ою зниз . Крім то о, ом нальне підприємство "Київпастранс" влас-
ним оштом оновив інформаційні таблич и при вході/виході з д бля-
жем інформації ан лійсь ою мовою вестибюлях та поблиз ас ф ні-
лера.
Основні ж ремонтні роботи ф ні лера проводило П блічне а -

ціонерне товариство "Київсь ий завод еле тротранспорт ", я е, за
рез льтатами проведених відповідних он рсних тор ів, б ло ви-
значене переможцем. Та , товариство ви онало ремонт альмівної,
ідравлічної систем та механізмів, замін оліс, ремонт тя ово о
привод , панто рафів, ар асів зовів ва онів, ремонт зовнішньої
та замін вн трішньої обшив и, ремонт механічно о, еле трично о
та еле тронно о обладнання, систем захист , си налізації та зв'яз-

тощо. За алом роботи б ло ви онано на с м 430 тисяч ри-
вень

Цифра дня

50 038,7 млн грн 
становив обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які
здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства, за січень–серпень 2013 року, що на 6,7 % більше, ніж
за відповідний період попереднього року. 

За інформацією ГУ статистики в м. Києві
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Партію незадекларованих новеньких "Iphone
5S" вилучено в аеропорту "Київ"
12 мобільних телефонів моделі "Iphone 5S" з об'ємом пам'яті 16 та

64 GB співробітни и Київсь ої міжре іональної митниці Міндоходів ви-
явили 26-річно о раїнця, я ий нама ався неза онно ввезти їх на те-
риторію У раїни, с ориставшись "зеленим оридором".
Подія сталася в міжнародном аеропорт "Київ" (Ж ляни) під час

здійснення митно о онтролю пасажирів, я і приб ли з російсь о о
"Вн ово". В ході сно о опит вання пасажирів рейс оперативни и
Міндоходів встановили, що в одно о з ромадян наявні 14 мобільних
телефонів.
Я повідомили "Хрещати " прес-сл жбі Головно о правління

Міндоходів м. Києві, при детальном о ляді ба аж та особистих ре-
чей виявлено 12 нових мобільних телефонів мар и "Apple" моделі
"Iphone 5S" в заводсь ій па овці та з повним омпле том а сес арів
до них та 2 "Iphone" 4-ї та 5-ї моделей з озна ами ви ористання.
Дозволені за онодавством мобільні телефони іль ості 2 шт по-

верн то ромадянин , а решт вил чено на підставі виявлено о пор -
шення митних правил, передбачено о ст. 471 Митно о оде с У ра-
їни.
Наразі встановлюється вартість вил чено о товар та от ються ма-

теріали до с д , я ий і винесе рішення по с ті виявлено о правопор -
шення

У Москві покажуть "Один день із життя Києва"
У рам ах проведення Днів Києва Мос ві, я і триватим ть із 17 до

19 жовтня нинішньо о ро , Національном льт рном центрі У ра-
їни відб деться вистав а "Один день із життя Києва". Захоплююч ана-
томію столиці демонстр ють її ретельні дослідни и. Спільно зі ш олою
фото рафії Ві тора Мар щен а М зей історії міста Києва презент ва-
тиме власний підхід до створення с цільно о образ живо о міста.
Та , автори прое т ствердж ють, що прое т "Один день із життя

Києва" поля ає відображенні моментальної е спресії столично о
життя та віддзер алює сі важливі йо о аспе ти шляхом фотодо -
менталісти и. За мовами прое т , 20 часни ів лише протя ом од-
нієї доби повинні сфото раф вати різноманітні місця столиці та за-
арб вати неповторні моменти йо о б рхливо о життя, зобразити
онтраст та беззаперечн спорідненість йо о меш анців. С ть зав-
дання для фотох дожни ів — перенести на папір непо ірний хара -
тер самоб тніх спор д, звивистих в лиць і нес інченної зелені мо-
тньо о Києва.
О рім 30-ти най ращих фото-шедеврів, е спозиції б д ть пред-

ставлені чотири ландшафтні фото рафії Єв енія Міш рова, я і допов-
нять яс рав палітр артини одно о дня із життя Києва

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

б т , серед , 16 жовтня, в столиці відб д ться традиційні сільсь о-
осподарсь і ярмар и. Зо рема сьо одні тор ватим ть Голосіїв-
сь ом районі на Страте ічном шосе, 6-8, в л. Заболотно о, 20-А;
Дніпровсь ом — на просп. Возз'єднання, 2-10; Подільсь ом — на
просп. Правди, 31-35; Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8, розі
просп. Перемо и та б льв. А адемі а Вернадсь о о, розі в л. Т л зи
та б льв. Р. Роллана; Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій,7-А.
На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти хар-

ч вання від безпосередніх товаровиробни ів, підприємств харчової та
переробної промисловості з різних ре іонів У раїни за цінами, значно
нижчими від рин ових

Самоврядування 
по�київськи
Голова КМДА Олександр Попов закликав студентів Київського 
міжнародного університету до співпраці
Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Київ має давню історію
місцево о самовряд вання,
й місь а влада план є а -
тивно продовж вати ці
добрі традиції. Зо рема
шляхом збільшення само-
стійності та посилення са-
мовряд вання на місцях,
зал чення молоді до нових
перспе тивних для столиці
прое тів тощо. Тож рам-
ах проведення тижня Єв-
ропейсь ої хартії місцево о
самовряд вання олова
КМДА Оле сандр Попов
чора з стрівся зі ст ден-
тами та ви ладачами Київ-
сь о о міжнародно о ні-
верситет .

Очільник міськдержадміністрації

виступив перед аудиторією із лек�

цією на тему "Практика функціону�

вання органів самоврядування в

місті Києві: проблеми й перспекти�

ви". Олександр Попов розповів при�

сутнім про плани міської влади що�

до подальшого розвитку столиці,

важливу роль у цих процесах інсти�

туту самоврядування, участь гро�

мадськості, зокрема активної сту�

дентської молоді. До речі, цій зустрі�

чі передували круглі столи та науко�

во�практичні конференції, проведе�

ні в університеті за участю мерів та

голів держадміністрацій міст Славу�

тича, Боярки, Українки, Броварів,

Нетішина тощо. Саме такі зустрічі

дали студентам зрозуміти, що місце�

ве самоврядування могло б сприяти

швидшому та ефективнішому вирі�

шенню низки проблем на місцевому

та регіональному рівнях, та те, що

сильне місцеве самоврядування є

"школою демократії".

Після доповіді вихованці Київ�

ського міжнародного університету

мали змогу поставити голові

КМДА свої запитання та почути на

них відповідь "з перших вуст". Так,

молодих людей цікавили плани

столичної влади щодо ремонту ав�

тошляхів міста, розвитку туристич�

ної галузі як однієї з найперспек�

тивніших, організації дозвілля для

молоді та пропаганди здорового

способу життя. Чимало питань

пролунало й щодо економічного та

політичного життя столиці, Укра�

їни зокрема.

Президент Київського міжнарод�

ного університету, професор Хача�

тур Хачатурян задоволений рівнем

спілкування його студентів з очіль�

ником міськдержадміністрації й від�

значив, що такі зустрічі для студен�

тів дуже корисні. "Молодь безпосе�

редньо від керівника міста дізнаєть�

ся про проблеми та перспективи

розвитку рідної для них столиці. До

того ж, це дає їм можливість долучи�

тися до покращення життя у Ки�

єві",— сказав професор.

Підсумовуючи зустріч, Олександр

Попов зауважив, що завжди корис�

но спілкуватися з молоддю, особли�

во сучасною та прогресивною, яка

цікавиться суспільно�політичним та

господарським життям міста. "У мо�

лодих людей є слушні пропозиції,

які міська влада може враховувати у

своїй діяльності, розробляючи нові

проекти з розвитку столиці,— сказав

голова КМДА.— Я неодноразово за�

прошував молодь до плідної спіль�

ної праці, і моє запрошення завжди

залишається в силі".

Додамо, за підтримки міста у сто�

лиці були реалізовані такі молодіжні

проекти, як місто спорту в Гідропар�

ку (культивуються пляжний футбол,

волейбол, теніс) та екстрим�парк у

парку Дружби Народів (нині тут

розвивається більше 70�ти субкуль�

тур).

Відгукнулася молодь й на обгово�

рення Стратегії розвитку міста до

2025 року, тож за її ініціативи доку�

мент було доповнено цікавими для

Києва проектами.

До того ж, місто фінансово під�

тримує ініціативи Органів самоор�

ганізації населення щодо благоуст�

рою територій, створення зелених

зон, дитячих та спортивних майдан�

чиків тощо

У центрі — новий ярмарок
Місцевим мешканцям пропонується дешева та якісна продукція
безпосередньо від виробників
Олена ДМИТРІЄВА
"Хрещатик"

Починаючи з перших чисел жовтня,
розпочав свою робот новий ярмаро
центральном районі міста Києва по

в л. Са са ансь о о, 71. Це спільний
важливий ро КМДА та райдержад-
міністрації Голосіївсь о о район ,
я ий допоможе меш анцям централь-
ної частини міста п вати я існ про-
д цію за більш дост пними цінами.

Наразі на ярмарку споживачам запропоновані

різноманітні продукти харчування: картопля,

овочі, фрукти, м'ясо та м'ясні продукти, риба та

рибопродукти, цукор, борошно�круп'яні вироби,

олія, мед, консервовані продукти та інші продо�

вольчі товари від безпосередніх товаровиробни�

ків, підприємств харчової та переробної промис�

ловості з різних регіонів України. Причому ціни

на ярмарку традиційно на 10—15 % нижчі від

ринкових, тож можливість для економії на про�

дуктах з'явилась і у місцевих жителів.

Нагадаємо, що 22 серпня між КМДА та облас�

ними виробниками був підписаний меморандум,

згідно з яким міськадміністрація безкоштовно на�

дає їм місця для організованої торгівлі на ярмар�

ках. Таким чином підприємці можуть реалізовува�

ти свою продукцію та водночас задовольняти по�

пит споживачів столиці. "Коли місце торгівлі при�

бране, обладнане та коли воно надається безкош�

товно, вигідно всім",— зазначила директор Депар�

таменту промисловості та підприємництва КМДА

Людмила Денисюк. За її словами, також дуже важ�

ливо, коли є не тільки обладнані чисті місця, а й

документи, які підтверджують безпечність продук�

ції. "Я сьогодні купувала собі рибу та попросила

документ лабораторного дослідження та підтвер�

дження якості продукціі. На Демііївці є лаборато�

рія, тож перш ніж привезти продукцію на ринок,

продавці та виробники товарів отримують серти�

фікат про якість продукції",— розповіла вона.

Робити покупки на ярмарках — це дуже зручно

й вигідно для мешканців, у тому числі й для пен�

сіонерів, які не можуть доїхати до магазинів та

центральних ринків. До того ж, вартість продукції

тут значно менша, ніж у магазинах, тож організа�

ція таких місць є важливим завданням для КМДА

та Кабінету Міністрів. Також Людмила Денисюк

нагадала, що наразі Департамент архітектури та

будівництва КМДА розробляє схему розміщення

кіосків, де будуть враховуватися їх зовнішній ви�

гляд, місцезнаходження, в першу чергу для зруч�

ності мешканців, в тому числі й віддалених райо�

нів. "Звісно, центральна частина міста буде звіль�

нена від кіосків, які заполонили центр. Це розпо�

рядження готує Департамент промисловості та

підприємництва. Що ж стосується стихійних

ринків, то ми робимо відповідний моніторинг",—

розповіла пані Денисюк.

Як зазначив, у свою чергу, начальник відділу

торгівлі та споживчого ринку Голосіївської адмі�

ністрації Олександр Жирук, раніше подібні яр�

марки проводились в режимі одного дня по субо�

там та четвергам, але ця ярмарка буде постійно ді�

ючою. "Це дуже потрібно людям, бо у районі не

так вже й багато магазинів, де б люди мали змогу

купити хліб та крупи. Якщо буде попит з боку

мешканців, то ярмарок влаштовуватимемо і

взимку",— повідомив він. Пан Жирук також під�

твердив, що вся продукція перед тим як надійти у

продаж проходить санітарну експертизу, або ж

власник продукції вже приїжджає з повним па�

кунком документів на продукцію, який свідчить

про її якість

Київсь ий міжнародний ніверситет — вищий навчальний за лад ІV
рівня а редитації, член Європейсь ої асоціації міжнародної освіти,
освітня діяльність я о о спрямована на під отов й виховання націо-
нальної, політичної, е ономічної та льт рної еліти.
Університет є а тивним часни ом Європейсь их про рам ТЕМ-

ПУС-ТАСІС, за останні 10 ро ів п'ять прое тів Київсь о о міжнародно-
о ніверситет отримали фінанс вання Європейсь ої омісії.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

На Деміївці є лабораторія, 
тож перш ніж привезти продукцію 
на ринок, продавці та виробники

товарів отримують сертифікат 
про якість продукції

Віднедавна по в лиці Са са ансь о о, 71 розпочав свою робот новий постійно діючий ярмаро

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА

У рам ах проведення тижня Європейсь ої хартії місцево о самовряд вання олова КМДА Оле сандр Попов з стрівся
із ст дентами та ви ладачами Київсь о о міжнародно о ніверситет

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Ділові новини

Україна і РФ створили пул
У ході з стрічі лав рядів У ра-

їни і РФ заплановано підписання
до мента щодо створення зер-
ново о п л між У раїною, Росій-
сь ою Федерацією і Казахстаном.
Про це заявив прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров вівторо
Кал зі (РФ). “Ми домовилися

про створення зерново о п л , і
відповідні до менти план ється
підписати сьо одні. Це надзвичай-
но вели ий про рес наших взає-
мовідносинах”,— с азав Ми ола
Азаров. У свою чер лава ряд
РФ Дмитро Медведєв зазначив,
що створення зерново о п л між
У раїною, Росією і Казахстаном
б де надзвичайно ви ідним, ос-
іль и наші раїни є провідними
е спортерами зернових льт р.
“Міністри нарешті змо ли сфор-
м вати спільні підходи, і я сподіва-
юся, що ми зможемо прос н тися
вперед, зважаючи на те, що наші
раїни є лючовими е спортерами
зернових світі. Створення нових
ло істичних ланцюж ів піде на о-
ристь нашим раїнам”,— с азав
Дмитро Медведєв

Ми — знову житниця Європи

З почат нинішньо о ро
(станом на 1 жовтня) в У раїні за-
реєстровано 1 140 с б’є тів ос-
подарювання, з я их 776 фізич-
них осіб — підприємців та 364
юридичні особи, я і під час реєс-
трації зазначили виробництво
харчових прод тів основним ви-
дом своєї діяльності. Про це
“Хрещати ” повідомили в
У рдержреєстрі. Др ий рі по-

спіль виробництво хліба та хлібо-
б лочних виробів, а та ож бо-
рошняних ондитерсь их виро-
бів, тортів і тістечо нетривало о
збері ання займає лідир юч по-
зицію в даній сфері. У мин лом
та поточном ро ах зареєстрова-
но майже одна ов іль ість
с б’є тів осподарювання в даній
ате орії, що свідчить про ста-
більний розвито хлібопе арсь ої
ал зі в У раїні: 295 фізичних
осіб — підприємців і 61 юридична
особа в 2012 році та 306 фізич-
них осіб — підприємців і 48 юри-
дичних осіб цьо оріч. Водночас
вітчизняні підприємці почали а -
тивніше займатись непоп лярни-
ми до цьо о час видами діяльно-
сті — виробництвом чаю та ави.
І хоча в даній сфері б ло зареєс-
тровано лише 15 с б’є тів оспо-
дарювання (10 фізичних осіб —
підприємців та 5 юридичних осіб),
порівнянні з мин лим ро ом це

означає збільшення по азни а
майже двічі

Конкуренцію 
“запрограмували”

10 жовтня 2013 ро За ально-
державна про рама розвит он-
ренції в У раїні на 2014—2024

ро и внесена Кабміном до Вер-
ховної Ради та зареєстрована за
номером 3406, повідомили в Ан-
тимонопольном омітеті. Роз-
роблення За альнодержавної
про рами розвит он ренції в
У раїні на 2014—2024 ро и та
внесення на роз ляд Верховної
Ради прое т за он У раїни про
її затвердження передбачено

п н том 78.1 Національно о пла-
н дій на 2013 рі щодо впрова-
дження Про рами е ономічних
реформ на 2010—2014 ро и “За-
можне с спільство, он ренто-
спроможна е ономі а, ефе тивна
держава”, затверджено о У азом
Президента У раїни № 128/2013.
Метою про рами є створення
ефе тивно о он рентно о се-
редовища та розвито он рен-
ції на товарних рин ах я засобів
забезпечення стало о е ономіч-
но о зростання, по ращення
мов для ефе тивно о ф н ціон -
вання товарних рин ів, дос она-
лення механізм їх державно о
ре лювання для ма симально о
задоволення потреб народ
У раїни. Дося нення зазначеної
мети потреб є вжиття омпле с
послідовних взаємопов’язаних
заходів з бо державних ор анів.
Та , прое том про рами перед-
бачається ви онання близь о 80-
ти заходів з дос оналення дер-
жавно о ре лювання осподар-
сь их відносин за п’ятьма напря-
мами: забезпечення розвит
ефе тивних он рентних відно-
син на товарних рин ах; розви-
то системи державно о захист
е ономічної он ренції та обме-
ження монополізм ; дос она-
лення державно о ре лювання
монополізованих товарних рин-
ів; інформаційне забезпечення
реалізації антимонопольно- он-
рентної політи и, а та ож фор-

м вання про он рентної свідо-
мості, зал чення інтересів ро-
мадянсь о о с спільства до
сприяння захист та розвит
он ренції

Автодороги — без реклами
У Держпідприємництві об ово-

рили питання розміщення зовніш-
ньої ре лами на автомобільних
доро ах за ально о орист вання,
повідомили відомстві. До часті
в дис сії б ли запрошені пред-
ставни и Європейсь ої Бізнес
Асоціації (ЄБА), Амери ансь ої
тор овельної палати (АТП), Держ-
автоінспе ції та Асоціації зовніш-
ньої ре лами. Приводом для з -
стрічі стали ритичні заяви ЄБА та
АТП стосовно за онодавчих ініці-
атив сфері зовнішньої ре лами
(за онопрое ти № 1125,
№ 2182а, № 0944). Голова Держ-
підприємництва Михайло Брод-
сь ий зверн в ва на відс тність
європейсь их раїнах подібної

сит ації із засиллям зовнішньої
ре лами на доро ах. “У перш
чер , засилля ре лами над про-
їжджою частиною автодорі при-
зводить до вели ої іль ості ава-
рій в У раїні. Значно більше, ніж в
Європі! Водії відволі аються. Хіба
в Європі є та ий безлад, я
нас!?”,— на олосив Михайло
Бродсь ий. Представни ДАІ сво-
їм вист пом підтвердив прис тнім
чисельність аварій на доро ах,
причинами я их стали, том
числі, обмежена видимість через
розміщені щити. Михайло Брод-
сь ий зазначив, що дії Європей-
сь ої Бізнес Асоціації та Амери-
ансь ої тор овельної палати схо-
жі на лобіювання інтересів певних
бізнес- р п, ос іль и за ордоном
забороняється розміщення ре -
лами на автодоро ах. У нас же
асоціації вист пають на боці ре -
ламодавців, а не безпе и рома-

дян. “Я за ли аю весь бізнес б -
ти чесним! У перш чер до ро-
мадян, я і є споживачами та я і
ин ть на доро ах через ре ламні
щити! Колись же потрібно це при-
пинити”,— на олосив він. Підс -
мов ючи рез льтати наради, о-
лова сл жби дор чив детально
ознайомитися з європейсь им
досвідом, що дозволить знайти
омпроміс з бізнесом. О рім то о,
Михайло Бродсь ий зазначив, що
на др ом читанні, на я ом пар-
ламентарії роз лядатим ть з ада-
ний за онопрое т, він б де ос-
тро наполя ати на забороні роз-
міщення зовнішньої ре лами над
проїжджою частиною автодорі
за ально о орист вання

Митниця не дає “добро”

За 9 місяців 2013 ро митни и
Міндоходів зафі с вали понад 10
тисяч випад ів неза онно о пере-
міщення товарів та засобів на за-
альн с м 266,44 млн ривень.
Лідерами серед товарів, я і на-
ма аються неза онно перемісти-
ти через раїнсь ий митний ор-
дон, є продовольчі. З почат ро-

б ло ви рито 4,6 тис. та их ви-
пад ів на за альн с м майже 26
млн ривень. Не наба ато менше
зафі совано пор шень з промис-
ловими товарами — 4,4 тис. ви-
пад ів на с м майже 154,6 млн
ривень. Та , напри лад, під час
митно о оформлення товар за-
альною вартістю понад 800 тис.
рн ірово радсь і митни и ви-
явили до ментах певні розбіж-
ності. Я з’яс валося під час пе-
ревір и, для оформлення б ли

надані сертифі ати з неправди-
вою інформацією щодо раїни
походження товар , а та ож не-
правдиві відомості, необхідні для
визначення од товар та їх мит-
ної вартості. За озна ами право-
пор шення с ладено прото ол
про пор шення митних правил.
Неза онно перемістити валют
нама алися 482 рази на за альн
с м 51,7 млн рн, пор шення з
транспортними засобами зафі -
совано 441 раз, за альна с ма
товарів понад 34,2 млн ривень.
За алом протя ом січня—верес-
ня 2013 ро митницями заведе-
но понад 18 тис. справ про пор -
шення митних правил на с м по-
над 428,8 млн рн

В’язниця для корупціонерів

Слідчим правлінням фінансо-
вих розслід вань Головно о
правління Міндоходів місті Ки-
єві розпочато римінальне прова-
дження за фа том роз радання
бюджетних оштів в особливо ве-
ли их розмірах. Я встановили
оперативни и, посадовці однієї із
державних а ціонерних омпаній
за бюджетні ошти придбали
сільсь о осподарсь техні за
завищеною в десять разів ціною,
внаслідо чо о державі б ло зав-
дано збит ів на 70 мільйонів ри-
вень. “Наразі спритни ам, я і на-
ма ались залізти до державної
ишені, за рож є позбавлення
волі на стро від семи до двана-
дцяти ро ів з онфіс ацією май-
на”,— про омент вав очільни
слідчо о правління Міндоходів
столиці І ор Уси
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Стимули до праці
Столиця впроваджує низку заходів для підвищення рівня зайнятості населення, особливо серед молоді

Виробництво та будівництво
у тренді

Фахівці зазначають, що цього ро�

ку традиційного літнього спаду на

ринку праці не спостерігалося, тому

зростання показників на початку

осені було не дуже помітним. За да�

ними Міжнародного кадрового пор�

талу "HeadHunter Україна", до кінця

вересня динаміка приросту кілько�

сті пропозицій роботи залишалася

на середньому рівні — 15—20 % по�

рівняно з попереднім місяцем. Клю�

човими гравцями на ринку праці за�

лишаються Київ, Донецьк, Дніпро�

петровськ, Харків та Одеса. У столи�

ці сьогодні пропонується більше по�

ловини вакансій серед усіх наявних.

При цьому список постійних ліде�

рів, який очолювали “Продажі” та

“Інформаційні технології”, попов�

нився такими напрямками, як “Ви�

робництво”, “Робочі спеціальності”

та “Будівництво”, що може бути

приводом для оптимізму представ�

ників цих галузей. У свою чергу,

Держслужба зайнятості зазначає, що

ситуація на ринку праці України ха�

рактеризується постійним попитом

на працівників

сфери торгівлі, по�

слуг (12 %); профе�

сіоналів (13 %); на

робітників з обслу�

говування, експлу�

атації та контролю�

вання роботи тех�

нологічного устаткування, складан�

ня устаткування і машин та кваліфі�

кованих робітників з інструментом

(20 %). У Київському міському цен�

трі зайнятості (КМЦЗ), зі свого бо�

ку, зауважують, що найбільший по�

пит у столиці спостерігається на фа�

хівців, професіоналів, кваліфікова�

них робітників з інструментом та за

найпростішими професіями.

"HeadHunter Україна" також наво�

дить топ�10 найбільш високих зар�

плат у вересні. За їх даними, най�

більші суми — 24—36 тис. грн — в ос�

новному пропонують програмістам,

керівникам у сфері продажів або

розвитку бізнесу та топ�менеджерам.

Варто нагадати, що, за даними

Держстатистики, офіційна середня

зарплатня в Україні у серпні склала

3 304 грн, а у столиці — 5 035 грн.

Труднощі підрахунків
Активність шукачів у вересні за�

лишилася практично незмінною.

Фахівці кадрового порталу підраху�

вали, що кількість резюме збільшу�

валася на 10—15 %, а рівень конку�

ренції на ринку дещо знизився — на

одну вакансію претендує в серед�

ньому 2—3 кандидати. Найвища

конкуренція традиційно спостері�

гається серед топ�менеджерів, моло�

дих фахівців, маркетологів, адмініс�

тративних фахівців, юристів, фахів�

ців з управління персоналом. Най�

більш потрібними на ринку зали�

шаються програмісти та ті, хто вміє

продавати нерухомість, послуги,

рекламу, страхові продукти і медичні

препарати, а також спеціалісти, які

вміють керувати та організовувати

виробничий процес.

Водночас, за даними КМЦЗ, у

столиці в середньому одному шука�

чу роботи пропонувалась 1 вакан�

сія, у тому числі для професіоналів

та фахівців — по одній вакансії, ро�

бітників з обслуговування техноло�

гічного устаткування — 2 вільних

робочих місця, працівників торгів�

лі і сфери послуг — 3 вільних робо�

чих місця, кваліфікованих робітни�

ків з інструментом та для осіб без

спеціальної підготовки — по 6 віль�

них робочих місць. В той же час на

одну вакансію серед вищих дер�

жавних службовців, керівників,

менеджерів претендувало 3 особи,

а серед технічних службовців — 2

особи.

Натомість у Федерації профспілок

України зазначають, що сьогодні в

державі на одну вакансію претенду�

ють 6 офіційно зареєстрованих без�

робітних. “Дисбаланс попиту та

пропозиції робочої сили залишаєть�

ся для України дійсно актуальною

проблемою”,— підкреслив голова

Федерації профспілок України, го�

лова Національної тристоронньої

соціально�економічної ради Юрій

Кулик.

У свою чергу, Держслужба зайня�

тості наголошує, що збільшення за�

реєстрованого безробіття означає

збільшення кількості звернень по

допомогу у працевлаштуванні до

служби зайнятості та вважає це

зростанням довіри до її послуг у на�

селення. “На 1 жовтня 2013 року

кількість зареєстрованих безробіт�

них становила 422,1 тис. осіб. Проте

показник щодо рівня зареєстрова�

ного безробіття не дає повного уяв�

лення про загальну ситуацію з без�

робіттям у країні. Для визначення

реальних масштабів зайнятості і без�

робіття використовується світова

практика — дані ви�

біркових обстежень

населення з питань

економічної активно�

сті, в основу яких по�

кладена методологія

Міжнародної органі�

зації праці (МОП).

Показник “рівень безробіття (за ме�

тодологією МОП)” визначається у

відсотках як співвідношення чи�

сельності безробітних віком 15—70

років до економічно активного на�

селення відповідного віку. В Україні

такі обстеження з 1995 року прово�

дить Державна служба статистики.

За її даними, рівень безробіття в

Україні, визначений за методоло�

гією МОП, знизився з 7,8 % (І пів�

річчя 2012 року) до 7,5 % економіч�

но активного населення (І півріччя

2013 року)”,— констатують у Держ�

службі зайнятості.

У будь�якому разі, як експерти,

так і роботодавці виступають за не�

обхідність стимулюючих заходів на

ринку праці. ФПУ, зі свого боку, за�

уважує, що одним з напрямків сти�

мулювання створення робочих

місць є підвищення конкуренто�

спроможності продукції вітчизня�

них товаровиробників, впроваджен�

ня нормативно�правової бази, сти�

мулювання розвитку інноваційно�

інвестиційної діяльності, розробка

державних і галузевих програм, які

забезпечать створення якісних і ви�

сокотехнологічних робочих місць

для збалансування попиту і пропо�

зиції на ринку праці.

Нова програма для столиці

Тим часом столиця вже вживає

подібні заходи — на початку жовтня

Київрада затвердила нову Програму

зайнятості населення Києва на пері�

од до 2017 року. Документ розробле�

но на виконання соціальних ініці�

атив Президента України та спрямо�

вано на забезпечення позитивних

перетворень у сфері зайнятості на�

селення, підвищення його еконо�

мічної активності та посилення со�

ціального захисту населення від без�

робіття. Основною проблемою су�

часного ринку праці, в тому числі

столичного, залишається нестача

якісних робочих місць з гідними

умовами та оплатою праці, особливо

для молоді. За даними експертів

"HeadHunter Україна", останнім ча�

сом спостерігалось зменшення кіль�

кості пропозицій для молодих фа�

хівців. Турбує це і столицю, відтак у

згаданій програмі роботі з молоддю

приділяється значна увага. “Ситу�

ація на ринку праці у столиці на фо�

ні інших регіонів України більш�

менш благополучна, але ця пробле�

ма є дуже важливою, і це стосується

насамперед молоді. Тому розробле�

но цілу низку заходів, які спрямова�

ні на створення умов для підвищен�

ня рівня зайнятості населення, сти�

мулювання зацікавленості робото�

давців до створення робочих місць,

збереження та розвиток трудового

потенціалу”,— зазначив заступник

голови КМДА Віктор Корж. Доку�

ментом передбачається оцінка стану

столичного ринку праці та парамет�

рів щодо трудового потенціалу, об�

сягів зайнятості та рівня безробіття

населення; визначення основних

напрямів проведення регіональної

політики зайнятості і шляхів їх ре�

алізації; координація зусиль струк�

турних підрозділів КМДА, пов’яза�

них з виконанням заходів регулю�

вання ринку праці та поліпшення

ситуації у сфері зайнятості населен�

ня; здійснення моніторингу та ін�

формаційного забезпечення щодо

реалізації завдань і заходів програ�

ми.

Загалом сьогодні ситуація на сто�

личному ринку праці характеризує�

ться поступовим зменшенням обся�

гів безробіття та зростанням зайня�

тості населення. Як зауважують в

КМЦЗ, рівень безробіття, розрахо�

ваний за методологією МОП, має

тенденцію до зменшення (від 5,8 %

до 5,4 %), це найнижчий показник

серед регіонів України. Рівень зай�

нятості населення у Києві зріс від

64,2 % до 64,5 %, цей показник —

найвищий у державі (для порівнян�

ня по Україні — 60,2 %). Станом на

кінець вересня в загальноміській ба�

зі даних налічувалось 12,6 тис. ва�

кансій та вільних робочих місць пе�

реважно для фахівців, кваліфікова�

них робітників з інструментом, про�

фесіоналів, осіб без професій тощо.

На 1 жовтня 2013 року продовжуєть�

ся пошук роботи для 9,4 тис. безро�

бітних громадян, з яких 7,9 тис. от�

римують допомогу по безробіттю.

Тобто робота триває. “Щороку в

місті влаштовуються на роботу по�

над 400 тисяч працівників, створює�

ться близько 100 тисяч нових робо�

чих місць”,— запевняє директор

КМЦЗ Віктор Сухомлин.

Новою програмою передбачаєть�

ся, що упродовж 2013—2017 років

нові робочі місця будуть створені

для 332,5 тис. працівників, причому

понад 38 % з них зосередяться в оп�

товій та роздрібній торгівлі; 17 % — в

операціях з нерухомим майном; 14,4

% — у фінансовій та страховій діяль�

ності; 8 % — у виробничій сфері,

решта — у будівництві, транспорті,

освіті та інших сферах діяльності.

Серед пріоритетів програми —

удосконалення професійної орієн�

тації населення, особливо молоді, на

актуальні на ринку праці професії та

підвищення мотивації до праці в ле�

гальному секторі. Фахівці перекона�

ні, що скільки б не створювалося

нових робочих місць, якщо не буде

запроваджено механізму легалізації

заробітної плати і відповідного кон�

тролю з боку держави, то про дер�

жавницьку політику в сфері зайня�

тості важко говорити. “Важливим є

сьогодні якнайефективніше вирі�

шення проблем зайнятості населен�

ня, особливо легалізації заробітної

плати, врегулювання попиту і про�

позиції робочої сили з боку держави

та соціального захисту звільнених

працівників”,— наголошує голова

комітету громадської ради при

КМДА Надія Вернигора

Основною проблемою сучасного ринку праці, 
в тому числі столичного, залишається нестача

якісних робочих місць з гідними умовами 
та оплатою праці, особливо для молоді 

Марта КОХАН
“Хрещатик”

За даними е спертів, вересні списо професійних
сфер, я і традиційно б ли лідерами за іль істю ва ан-
сій в У раїні, зо рема “Продажі” та “Інформаційні тех-
ноло ії”, поповнився та ими напрям ами, я “Вироб-
ництво”, “Б дівництво” і “Робочі спеціальності”. Це є
позитивним си налом я для цих се ментів, та і за а-
лом для е ономі и. Водночас рино праці, я і раніше,
потреб є різноманітних стим люючих заходів для по-
дальшо о розвит . Особливо а т альним сьо одні за-
лишається питання працевлашт вання молоді. Відта
столиця, я а є основним равцем на рин праці, про-
довж є впровадж вати заходи мотивації до праці та
створення нових робочих місць, приділяючи при цьом
особлив ва роботі з молоддю.

У рез льтаті реалізації Про рами очі ється:

— підвищення рівня зайнятості населення до 66,5 %;
— зниження е ономічно о безробіття до 3,9 %;
— створення за рах но сіх джерел фінанс вання 332,5 тис. нових

робочих місць;
— надання соціальних посл для 126 тис. офіційно незайнятих ро-

мадян, том числі з працевлашт вання — 31,5 тис. осіб, професій-
но о навчання — 30 тис. осіб, часті в оплач ваних ромадсь их ро-
ботах — 19,7 тис. осіб;
— підвищення я ості та вартості робочої сили шляхом посилення

ролі роботодавців здійсненні професійно о навчання персонал на
виробництві, впровадженні заходів мотивації до праці та за ріпленні
адрів, в перш чер молоді;
— попередження оле тивних тр дових спорів та їх вирішення ра-

зі вини нення.
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 16 жовтня 2013 року

Вадим ПОНЬКА,
спеціально для "Хрещатика"

6 листопада 2013 ро виповнюється
70-та річниця з дня визволення сто-
лиці У раїни — міста Києва від ні-
мець о-фашистсь их за арбни ів. На
жаль, щоро ветеранів, отрі безпо-
середньо брали часть цій історич-
ній події, стає все менше. Невмоли-
мий час все далі віддаляє нас від
розповідей свід ів, часни ів тих зна-
менитих битв.
Нині столиці У раїни жив ть час-
ни и тих подій, я і мож ть розповіс-
ти про свій бойовий шлях Вели ій
Вітчизняній війні. Та , ж рналісти а-
зети "Хрещати " мали змо з стрі-
тися з олишнім війсь овим льотчи-
ом, я ий ба ато ро ів сво о життя
присвятив війсь овій справі та захис-
т бать івщини. Оле сій Михайлович
Ра імов — пол овни відставці, ве-
теран війни — же відсвят вав своє
90-річчя і сьо одні разом із др жи-
ною живе Дніпровсь ом районі.

Курсант льотного училища
Він народився у Дагестанській республіці. Ще

навчаючись у школі, юнак мав неабиякий хист до

техніки і планував після закінчення дев'яти кла�

сів стати машиністом, щоб керувати потягом. Все

його дитинство пройшло біля залізниці, тому у

своєму виборі був певен. Олексій Рагімов прига�

дує, що у 1940 році, напередодні війни, комсо�

мольські організації агітували молодь вступати до

льотних училищ. І коли хлопець закінчував

останній клас, до них в школу прийшли пред�

ставники льотного ремесла та запропонували

всім бажаючим спробувати свої сили й подати до�

кументи до спеціалізованого училища. "Я відразу

відгукнувся на цю пропозицію і невдовзі успішно

склав екзамени та був зарахований на навчан�

ня",— розповів Олексій Михайлович.

Уже під час освоєння військової науки у Гроз�

ненському авіаційному військовому училищі йо�

го готували як штурмана, основним завданням

якого було бомбардування. Викладалося багато

спеціалізованих предметів, серед яких були ме�

теорологія, матеріальна частина літаків, керуван�

ня та багато інших авіадисциплін. Олексій Рагі�

мов додає, що у тій групі курсантів, з якими він

свого часу навчався, був один його товариш,

який нині теж живе у столиці. Друзі й сьогодні

підтримують зв'язок та часто зустрічаються.

А тоді курсант закінчив навчальний заклад у

січні 1942 року. Відразу після цього його та інших

вихованців відправили на Північний Кавказ, де

їм довелося вивчати карти руху, райони, ведення

бою та гірські умови. Все це була підготовкою до

реальних бойових дій, що тривали майже чотири

місяці. Тоді молодого льотчика було поранено в

ногу при нальоті ворожої авіації, в результаті чо�

го він потрапив до госпіталю, де пробув 20 днів.

Звідти після одужання його відправили під Мос�

кву, де формувалися окремі ланки для фронту.

Сталінградська битва

6 жовтня 1942 року новостворений полк був уже

під Тулою. Там під десятисантиметровим шаром сні�

гу солдати жили в палатках серед лісу, допоки всіх не

відправили під Сталінград — у південно�західну його

частину у складі 18�ї окремої авіаланки зв'язку 5�ї

танкової армії, звичайно, під строгою секретністю. У

місті були сильні морози та заметілі. 19 листопада по�

чався наступ радянських військ, під час якого Олек�

сій Рагімов доставляв термінові донесення, тримав

зв'язок між передовими частинами. Тоді кожному,

хто літав, доводилось мінімум двічі на день мати бо�

йові відрядження. Олексій Михайлович пам'ятає, як

бачив із кабіни літака полонених німців, які, мерзну�

чи, ішли під наглядом наших солдат до концтаборів.

Ця подія стала переломною у ході війни, і після неї

почалося поступове звільнення усіх територій Радян�

ського Союзу, у тому числі й України, від загарбників.

Спецзавдання

"12 лютого 1943 року при звільненні Харкова

мені доручили спеціальне завдання — розкидан�

ня з борту літака бойових листівок невеликій

кількості німців, які не хотіли здаватися, знахо�

дячись в оточенні,— розповів ветеран.— Після

виконання завдання наш літак потрапив під об�

стріл над лінією фронту і був пошкоджений. В ре�

зультаті нам довелося здійснити вимушену по�

садку у нічному полі, яке ми самі освітлювали

спеціальними ракетами з борту. У літака був по�

шкоджений повітряний гвинт, наш екіпаж його

замінив, і через день ми перелетіли на свій польо�

вий аеродром". Ветеран додав, що, окрім цього,

літати доводилось в будь�яку негоду й туман з ме�

тою виконання поставленого завдання. Коман�

дуванню потрібна була інформація про розташу�

вання лінії фронту та базування військових сил.

"Пам'ятається мені, що операція по форсуван�

ню Дніпра розпочалася у вересні 1943 року, після

чого склалися сприятливі умови для звільнення

столиці України. Наступ на Київ розпочався в

районах Лютіжа та Букрина 5 листопада. Радян�

ські війська вийшли в районі Святошина і пере�

крили німцям дорогу на Житомир",— пригадує

Олексій Михайлович. Безпосередньо у штурмі

Києва він участі не брав. Доводилося прикривати

учасників форсування Дніпра неподалік Києва.

Льотні частини, в яких він був задіяний, всіляко

сприяли основним арміям, що брали участь у на�

ступі, просуватися містом, захищаючи їх з повіт�

ря та підтримувати зв'язок.

Війна за межами СРСР

Після київської операції була поступово звіль�

нена і вся Правобережна Україна. "Одна з най�

більших битв проходила у Молдові, біля міста Яс�

си. Румунія здалася без бою, так само як і Болга�

рія",— пригадує офіцер. А вже у Югославії Олек�

сій Рагімов виконував особисті доручення мар�

шала Тіто та літав із завданнями штабу фронту.

Всього льотчик виконав 428 вильотів.

"Також не менш тяжкі бої проходили при взят�

ті Будапешта, де були несприятливі погодні умо�

ви із обмеженою видимістю. Незважаючи на це,

доводилось виконувати військові операції",—

констатує ветеран. В одному із боїв 19 січня 1945

року літак, на борту якого знаходився Олексій

Михайлович, був обстріляний із залізничної

платформи кулеметною чергою. Серйозних по�

шкоджень вдалося уникнути: кулі лише зачепили

хвостову обшивку літака. Тоді льотчикам вдалося

добути дуже цінну інформацію про місця дисло�

кації німецьких танкових частин та підвезення до

лінії фронту іншої бойової техніки.

Нагороди та післявоєнне життя

День Перемоги офіцер зустрів за кордоном, де

прослужив ще певний час, поки знову не повер�

нувся до СРСР.

За зразкове виконання завдань у боротьбі з ні�

мецько�фашистськими загарбниками був наго�

роджений 5�ма орденами: Великої Вітчизняної

війни 1 ступеня, Великої Вітчизняної війни 2 сту�

пеня, Богдана Хмельницького, двома орденами

Червоної Зірки, медалями за "Бойові заслуги",

"За перемогу над Німеччиною", "За звільнення

Болгарії", "За звільнення Югославії" (Бєлграду),

"За взяття Будапешта", "За взяття Відня" та інши�

ми медалями.

Після війни залишився жити у Києві. В мир�

ний час брав участь у підготовці допризовної мо�

лоді до Військово�повітряних сил. У 1960 році був

звільнений з Радянської армії та почав роботу

старшим диспетчером Київміськгазу. Нещодавно

полковник у відставці, ветеран війни Олексій

Михайлович Рагімов відсвяткував своє дев'янос�

торіччя. Сьогодні він разом із дружиною живе у

Дніпровському районі столиці

День Солом'янки

Солом'янському району виповни�

лося 12 років. З нагоди свята у парку

"Відрадний" протягом дня проходи�

ли масові заходи: ігри і майстер�кла�

си для дітей, ярмарок продовольчих

товарів, виступи творчих колективів

Академії оборони України, Націо�

нального авіаційного університету

та ін. Бажаючих пригощали безкош�

товними млинцями. Дісталася пор�

ція і голові Солом'янської РДА Мак�

симу Луцькому. Очільник району

чесно відстояв за ними чергу. Поздо�

ровляючи жителів району, Максим

Луцький пообіцяв зробити все для

того, щоб район процвітав та розви�

вався. "Багато чого ми вже зробили:

йде асфальтування доріг, санація

труб, оснащення амбулаторії. Впер�

ше за 22 роки почалася робота в Жу�

лянах, в районі встановлено 14 дитя�

чих і спортивних майданчиків,—

розповів пан Луцький.— У приват�

ному секторі на Совках та Карава�

євих дачах прокладається каналіза�

ція. Вперше за 30 років здійснено

капітальний ремонт вулиць Волго�

градської та Уманської, проводиться

їх озеленення, на Уманській облаш�

товується парк. З наступного тижня

починається реконструкція парку

"Орлятко". Голова району додав, що

найближчим часом збираються при�

вести до ладу кінотеатр "Тампере",

щоб замість торговельного майдан�

чика він став тим місцем, куди ходи�

тимуть в кіно солом'янські діти.

Увечері на киян чекав концерт ес�

традних зірок: на честь Дня Соло�

м'янки виступили Наталія Бучин�

ська, Олена Лукашова, Артур Бос�

со, квартет "Гетьман" і група "ТІК".

Свято традиційно завершилося яс�

кравим феєрверком

Засновником свята Дня Солом'янки став голова 
Солом'янської райдержадміністрації Максим Луцький

Голосіївці приймуть естафету
Пам'яті

17 жовтня о 15.00 відб деться церемонія пе-
редачі естафети Пам'яті "Слава визволителям
У раїни!" від Печерсь о о до Голосіївсь о о
район м. Києва.
Місце проведення заход : Меморіал радян-

сь им воїнам, ви ладачам і ст дентам Сіль-
сь о осподарсь ої а адемії, я і за ин ли в ро и

Вели ої Вітчизняної війни (в л. Героїв Оборони, 15, на території Націо-
нально о ніверситет біорес рсів і природо орист вання У раїни).
Я повідомили ор анізатори, в рам ах а ції відб деться рочиста пе-

редача символів Все раїнсь ої естафети Пам'яті "Слава визволите-
лям У раїни!" від представни ів офіційної деле ації Печерсь о о райо-
н до представни ів Голосіївсь о о район . А та ож пройде рочистий
мітин "Слава визволителям У раїни!", вшан вання за иблих хвилиною
мовчання, по ладання "Гірлянди Пам'яті" до Меморіал , вист п засл -
жено о діяча мистецтв У раїни Михайловича Ярослава Ми олайовича.
О рім цьо о, відб деться рочисте перевезення символів Все раїн-
сь ої естафети Пам'яті місцями бойової слави район до Б дин ве-
теранів Голосіївсь о о район

Юні деснянці взяли участь 
у святі "Юнь Києва запрошує"
У рам ах про олошено о Президентом У ра-

їни Ро дитячої творчості вихідними Маріїн-
сь ом пар міста пройшло свято столичної
молоді "Юнь Києва запрош є", в я ом взяли
часть фахівці та волонтери Центр соціальних
сл жб для сім'ї, дітей і молоді та ромадсь і ор-
анізації Деснянсь о о район . Свято пройшло
під аслом "Місто талановитої молоді".
Учасни ами заход стали понад 3 000 вихо-

ванців дитячих та молодіжних с а тсь их ор анізацій У раїни, ш олярі
та ст денти столичних чбових за ладів, иївсь і сім'ї, діти ризових
ате орій.
У про рамі заход пройшли "Вели а соціальна ра", "Алея дитячих

прав", "С а тсь ий майданчи ", "Галявина подар н ів" та онцерт дитя-
чих творчих оле тивів столичних л бів за місцем проживання. Особли-
ва ва а б ла приділена презентації мережі соціальних посл міста.
Кияни та ості столиці мали можливість дізнатись про соціальні по-

сл и і отримали вичерпн онс льтацію фахівців із соціальної роботи
мережі центрів соціальних сл жб для сім'ї, дітей та молоді

Святошинці наводять лад 
на прибудинкових територіях
В рам ах районно о осінньо о місячни а з

бла о строю — спільними з силлями меш-
анців б дин по в л. Кільцева доро а, 1-
та працівни ів КП "РЕО-2" — б ло наведено
лад на приб дин овій території.
Усі люди мріють жити в чистій раїні, але

мало хто замислюється про те, що причина,
я а робить цю раїн бр дною, риється в

нас самих. Саме том ініціативна р па меш анців ба ато вартирно о
б дин по в л. Кільцева доро а, 1- під ерівництвом Сер ія Ро ожин-
сь о о вирішила власним при ладом спроб вати змінити свідомість
ожної, о ремо взятої людини. Адже прибрати разом свій двір чи пар ,
посадити на місці пи сміття дерева чи віти, ор аніз вати роздільне
збирання відходів — та і прості спільні дії допома ають виробленню
звич и ні оли не смітити.
Коле тивне звернення меш анців б дин б ло з ент зіазмом під-

тримане дире тором КП "РЕО-2" Валентином Фо іним. Він із задово-
ленням пообіцяв надати он ретн допомо меш анцям б дин по
в л. Кільцева доро а, 1- , я их, до речі, 100 % відс тність забор ова-
ності за ом нальні посл и.
Варто зазначити, що бла о стрій приб дин ових територій, я ими

опі ється КП "РЕО-2", не обмеж ється лише прибиранням, т т ви о-
н ється цілий омпле с робіт.
Участь с ботни охоче по одились взяти меш анці різно о ві .

Разом тр дилися і молодь, і літні люди.
Тож б ло проведено санітарн чист та рон вання дерев на приб -

дин овій території, завезено 10 тонн чорнозем для розбив и вітни-
ів, а та ож пісо , я им б ла наповнена дитяча пісочниця

На Либідській площі з'явився
новий паркувальний
майданчик
На реалізацію "Про рами розвит єдино о

пар вально о простор в м. Києві до 2015
ро " Печерсь ом районі б ло облаштова-
но пар вальний майданчи на 100 машино-
місць (Либідсь а площа).
Раніше на цій ділянці б в б дівельний май-

данчи , що ви ли ало об рення меш анців міста і остей столиці. Та в
рез льтаті співпраці Печерсь ої райдержадміністрації з місь ими та
районними ор анами і становами, Київсь а місь а рада прийняла рі-
шення, я им б ло с асовано передач зазначеної земельної ділян и
ТОВ "Б дмайданчи ".
За ініціативи олови КМДА Оле сандра Попова, земельн ділян на

Либідсь ій площі б ло звільнено та за інвесторсь і ошти облаштова-
но пар вальний майданчи

Шевченківці — за активний 
та здоровий спосіб життя
У Шевчен івсь ій РДА відб лися ромадсь і

сл хання з питань вдос оналення діяльності
соціальних сл жб шляхом повно о охоплення
соціальними посл ами вразливих ате орій
населення, ранньо о виявлення проблемних
сімей та своєчасно о надання їм підтрим и.
Участь заході взяли представни и РДА, со-
ціальних сл жб, психоло и.
Та , рам ах реалізації соціальних ініціатив

Президента У раїни з 01.02.2013 ро в Центрі соціальних сл жб для
дітей, сім'ї та молоді б ло додат ово введено 45 штатних посад фахів-
ців. Головне їхнє завдання поля ає том , щоб своєчасно виявити
сім'ї, я і переб вають с ладних життєвих обставинах, та надати не-
обхідн допомо для їх подолання.
Зо рема часни и об оворення а цент вали ва на надзвичайно

с ладній та болючій для нашо о с спільства і людства в цілом проб-
лемі — поширення ВІЛ/СНІД , нар оманії та ал о олізм . Про с лад-
ність і вели е с спільне значення цих проблем свідчить те, що до ро-
мадсь их сл хань значний інтерес виявили державні станови, ромад-
сь і ор анізації, чнівсь а та ст дентсь а молодь. Епідемія ал о ольної,
нар отичної залежності та ВІЛ/СНІД — це одна з найсерйозніших за-
роз життю та ідності людини. Вона, без с мнів , підриває соціально-
е ономічний розвито і зачіпає всі лан и с спільства — націю, рома-
д , сім'ю та ожн особ , зо рема дітей та молодь.
Том створення відповідних мов для меш анців район та ви онан-

ня соціальних ініціатив "Діти — майб тнє У раїни" та про рами "У ра-
їна — для людей" — оловне завдання районної влади. Саме в Шев-
чен івсь ом районі створені всі можливі мови для розвит молоді:
спортивні рт и та се ції, м зичні та мистець і ш оли, 2 б дин и твор-
чості дитини

Новини районів

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

У с бот , 12 жовтня, жителі та ості Солом'янсь о о
район столиці вперше відсвят вали День Солом'ян и.
За ініціативи олови Солом'янсь ої райдержадміністра-
ції Ма сима Л ць о о, свято відзначатиметься щоро
др с бот жовтня.

Засновни ом свята Дня Солом`ян и став олова Солом`янсь ої
райдержадміністрації Ма сим Л ць ий

На честь Дня Солом`ян и б ло ор анізовано онцерт естрадних зіро

Повітряний захисник 
форсування Дніпра
Підтримуючи наступ радянських військ, льотчик Олексій Рагімов
сприяв звільненню Києва від німецьких загарбників
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Палітра вітчизняного 
мистецтва
У столиці триває Всеукраїнська ювілейна виставка

Цьогоріч було вирішено ознайомити гро�

маду з сучасними здобутками вітчизняних

художників. Найбільший блок виставки

включає близько 500 робіт майстрів, які

представляють усю географію і напрями

українського мистецтва. Значне місце в екс�

позиції займають роботи харківської і оде�

ської організацій СХУ, які у 2013 році також

святкують 75�річний ювілей. “Тут є картини

абсолютно різних художників. І ви можете

побачити їх манеру, техніку, визначитися,

хто вам подобається, а хто ні,— вважає ди�

ректор Департаменту культури КМДА Світ�

лана Зоріна.— І в цьому унікальність експо�

зиції, її відмінність від персональних виста�

вок художників”. Від народних мотивів до

авангарду, портрети, пейзажі, натюрморти

та графіка — роботи митців в такій масштаб�

ній виставці не були обмежені тематикою чи

стилем.

Окремої уваги заслуговує скульптурна

група — історія мистецтва у часі. Найвідо�

міші представники мистецьких шкіл від 

30�х до нульових — як їх бачили і бачать ко�

леги, відображаючи в гіпсі, мармурі, глині,

дереві.

Інсталяція “Перебіг часу” представляє

унікальні фотографії пленерів, творчих зу�

стрічей, мистецьких подій. Перші світлини

датовані датою створення спілки.

У широкому надбанні 75�річної історії

Національної спілки художників, окрім об�

разотворчого мистецтва, ще й прикладне. В

окремому залі зібрані плетіння з трав, аплі�

кації з паперу, виткані вироби, керамічні, де�

рев’яні і фарфорові витвори та навіть дизай�

нерський одяг.

Частиною експозиції є проект Slava

Frolova Group. Роботи молодих талановитих

художників знаходяться в залах на мольбер�

тах. Картини цього мистецького марафону

змінюються кожних два дні. Під час роботи

виставки в залах проходитимуть майстер�

класи, які допоможуть відвідувачам розкри�

ти творчі таланти. А в неділю до Будинку ху�

дожника запрошують на цікаві заняття ді�

тей.

Все раїнсь а ювілейна вистав а
Коли: до 27 жовтня, з 12.00 до 19.00,

о рім вівтор а.
Де: Центральний б дино х дожни а,

в л. Січових Стрільців (Артема), 1-5
Вхід вільний

Роботи с часних майстрів представляють сю ео рафію і напрями раїнсь о о мистецтва
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Про затвердження Порядку реалізації 

енергозберігаючих проектів
у рамках енергосервісних договорів 

у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 11/9599 від 02 жовтня 2013 року

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статей 26
28, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реалізації енергозберігаючих проектів у
рамках енергосервісних договорів у м. Києві, що додається.

2. Доручити виконавчому органові Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

2.1. затвердити базовий рівень споживання комунальних послуг та
теплоенергоносіїв закладами бюджетної сфери міста Києва до 01 січ%
ня 2014 року;

2.2. затвердити перелік об’єктів, що потребують впровадження
енергозберігаючих проектів, та відповідних замовників енергосервіс%
них послуг за цими об’єктами.

3. Комунальному підприємству “Група впровадження проекту з
енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Ки%
єва”:

3.1. розрахувати базовий рівень споживання комунальних послуг та
теплоенергоносіїв закладами бюджетної сфери міста Києва відповідно
до загальних методик визначення такого базового рівня та подати на
затвердження виконавчому органові Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації);

3.2. щороку за результатами аналізу споживання комунальних по%
слуг та теплоенергоносіїв закладами бюджетної сфери міста Києва
формувати та подавати на затвердження виконавчому органові Київ%
ської міської ради (Київській міській державній адміністрації) перелік
об’єктів, що потребують впровадження енергозберігаючих проектів,
та відповідних замовників енергосервісних послуг за цими об’єкта%
ми.

4. Районним в м. Києві державним адміністраціям сприяти у реалі%
зації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних договорів у
м. Києві.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко%
місію Київради з питань житлово%комунального господарства та па%
ливно%енергетичного комплексу та постійну комісію Київради з питань
бюджету та соціально%економічного розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10. 2013 №11/9599

Порядок реалізації енергозберігаючих проектів 
у рамках енергосервісних договорів 

у м. Києві
Порядок реалізації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних договорів у м. Києві та накопичення і використання коштів від еко%

номії витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладами бюджетної сфери міста Києва, які задіяні в таких проектах (далі — Поря%
док), регулює процес підготовки та впровадження енергозберігаючих проектів у закладах бюджетної сфери м. Києва із застосуванням механіз%
му енергосервісних договорів.

1. Визначення термінів

1.1. Базовий рівень — річний нормативний обсяг споживання комунальних послуг та теплоенергоносіїв, затверджений розпорядженням вико%
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), обрахований з урахуванням санітарних норм та умов темпера%

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

До професійно о свята — Дня х дожни а, я е відзначається 13
жовтня, а та ож до 75-річчя Національної спіл и х дожни ів У раїни,
в столичном Б дин х дожни а від рилася ювілейна вистав а.
Відвід вачі мають змо побачити понад 500 творів сіх видів обра-
зотворчо о мистецтва. По аз ють і роботи молодих х дожни ів в
рам ах прое т Slava Frolova Group.

Карл Маркс, карикатури та пряма проекція
"Хрещатик" дізнався про нові цікаві експозиції

Привид Карла Маркса — 
в центрі міста

В Національній академії мистецтв

можна побачити роботи скульптора

Кшиштофа Беднарського “Привид

Бродить”. Основу виставки, органі�

затором якої виступив Польський

інститут у партнерстві з Національ�

ною академією мистецтв України та

Італійським інститутом культури,

складають скульптури з серії “То�

тальний портрет Карла Маркса” та

“Груповий портрет”, створені у

1978—2013 роках.

Від початку своєї творчості Беднар�

ський коментував скульптурами си�

туацію у Польщі та будував метафори

для суспільно�політичних поглядів.

Маркс у виконанні художника підля�

гає постійній реінтерпретації — в за�

лежності від культурного, суспільного

та політичного середовищ.

Першу скульптуру із цієї серії Бед�

нарський створив у 1978 році під час

навчання в Академії образотворчих

мистецтв у Варшаві. Молодий ху�

дожник написав офіційний запит до

багатьох інституцій, де зберігалися

скульптурні зображення автора “Ка�

піталу”, в тому числі до Музею 

К. Маркса та Ф. Енгельса у Москві, з

проханням надіслати фотографії

скульптур, аби йому було чим нади�

хатися. На всі листи, особисто під�

писані ректором Академії, було от�

римано відповіді. Монументальне

відтворення голови Маркса, зробле�

не з цементу, стало дипломною робо�

тою скульптора. За часи комуністич�

ного режиму в Польщі “загравання”

з образом одного з його ідолів могло

коштувати Беднарському виключен�

ня з навчального закладу чи ув’яз�

нення. Але амбівалентність, тобто

двоїстість скульптури призвела до

того, що її оцінка більше виявляла

погляди того, хто її інтерпретував,

тож усі були обережні.

“Коли я створював першу голову

Маркса, у Польщі була складна си�

туація,— згадує Кшиштоф Беднар�

ський.— Політика впливала на мис�

тецтво, бути опозиційним художни�

ком означало ризикувати всім. Тоді,

у дипломний роботі, на початку

творчого шляху мені було важливо

поставити актуальні питання: що

означає бути художником у таких

політичних умовах? Мої роботи мог�

ли бути використані як комуністич�

ною владою у Польщі, так і опози�

цією. Наприклад, голову Карла

Маркса придбав Музей революції —

зараз він називається Музеєм неза�

лежності. Голова стояла тоді як сим�

вол марксизму — наразі стоїть як

символ опозиційних до марксизму

ідей”.

Вистав а
Кшиштофа Беднарсь о о

“Привид Бродить”.
Коли: до 23 жовтня з 10.00 до

17.00.
Де: Національна а адемія мис-

тецтв У раїни, в л. Воровсь о о,
20
Вхід вільний

Малюнки від лідера 
“OT VINTA”

У Києві відкривається перша

персональна виставка музиканта,

родоначальника оригінальної течії

в музиці під назвою “украбілі”, лі�

дера групи “OT VINTA” Юрія Жу�

равля.

“КарікаДурка” — всього лише

п’ята частина малюнків, що накопи�

чилися за багато років. Їх героями

стали особистості, які цікаві авто�

ру,— від глибоко історичних до ак�

тивно сучасних.

Юрій Журавель закінчив Рівнен�

ський державний педагогічний ін�

ститут за спеціальністю “Основи

дизайну та образотворче мистец�

тво”. Він написав та ілюстрував ди�

тячу книгу про Мазепу (“Мазепа,

крок до правди”) і став автором

ілюстрацій до “Мальованої історії

незалежності України” братів Кап�

ранових. Ці ілюстрації теж потрапи�

ли до експозиції “КарікаДурка”.

Юрій Журавель планує намалювати

історію Київської Русі в коміксах.

До речі, всі мультиплікаційні кліпи

гурту “OT VINTA” зроблені ним

власноруч.

Юрій Ж равель
“Карі аД р а/ рафі а”

Коли: з 17 жовтня по 5 листо-
пада

Де: в л. Артема, 37-41, арт- а-
лерея “МІНУС 4”
Подробиці за телефоном:

(044) 461-91-09

П’ять художників під одним
дахом

В арт�центрі Якова Гретера від�

крилася виставка “Пряма проек�

ція”. Вона об’єднала п’ять україн�

ських художників: проникливу Ма�

рину Шкарупу, загадкового Ігоря

Коновалова, неординарного Анато�

лія Варварова, філософського Ігоря

Прокоф’єва і епатажного Едуарда

Потапенкова в одному просторі.

Виставка демонструє абсолютно

різні погляди авторів на оточуючий

світ. Кожен художник через призму

своїх творів проектує нам свою ре�

альність: розповідає окрему історію.

Автори переносять відвідувачів пря�

мою проекцією у свій світ, звідси і

назва. Реальність це чи “бутафо�

рія” — вирішувати глядачам.

Вистав а “Пряма прое ція”
Коли: до 20 жовтня з 11.00 до

21.00
Де: арт-центр Я ова Гретера,

в л. Вадима Гетьмана, 6
ТРЦ “Більшови ”, Бло А, 4-6

поверхи, тел. +38 050 42 42 888
Вхід вільний

Мар с ви онанні Беднарсь о о постійно реінтерпрет ється — в залежності
від льт рно о, с спільно о та політично о середовищ

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У столиці є що подивитися поцінов вачам мистецтва.
Зо рема с льпт ри польсь о о автора Кшиштофа Бед-
нарсь о о. Він з інця 1970-х ро ів спеціаліз ється на
с льпт рних зображеннях автора “Капітал ”, омент -
ючи та им чином сит ацію раїні. Крім то о, ці аві а-
ри ат ри презент є лідер рт “OT VINTA” Юрій Ж ра-
вель, відомий я родоначальни “ рабілі”. А одраз
п’ять митців представлені арт-центрі Я ова Гретери.

турної комфортності, розрахований відповідно до загальних методик визначення такого базового рівня, затверджених Київською міською дер%
жавною адміністрацією.

1.2. Енергосервісний договір — договір, що укладається між замовником та компанією, яка надає такі послуги, з урахуванням вимог Закону
України “Про здійснення державних закупівель”, предметом якого є надання енергосервісних послуг.

1.3. Енергосервісні послуги — сукупність заходів (поставка товарів, виконання робіт, надання послуг) з метою скорочення витрат замовника
на споживання паливно%енергетичних ресурсів та/або комунальних послуг.

1.4. Оплата за енергосервісні послуги — оплата за послуги за енергосервісним договором виконавцеві, що здійснюється виключно у розмірі
економії витрат на споживання теплоенергоносіїв та комунальних послуг замовника.

1.5. Замовник — розпорядник (одержувач) коштів бюджету м. Києва.

2. Етапи реалізації проектів

2.1. Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) щороку затверджується перелік об’єктів, що
потребують впровадження енергозберігаючих проектів, та відповідних замовників енергосервісних послуг за цими об’єктами, що є підставою
для укладання енергосервісного договору.

2.2. Енергосервісний договір укладається на строк реалізації проекту відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України із
обов’язковим врахуванням таких умов:

— предмет договору має містити перелік конкретних заходів, що становлять енергосервісні послуги, спрямованих на скорочення витрат на
споживання теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

— оплата послуг виконавцю залежить від досягнутого скорочення витрат на споживання теплоенергоносіїв та комунальних послуг;
— базовий рівень з розшифровкою обсягів споживання відносно кожного виду теплоенергоносіїв та комунальних послуг (в кількісних та вар%

тісних показниках), а також обсяги витрат замовника на оплату теплоенергоносіїв та комунальних послуг у грошовому виразі за три роки, що пе%
редують рокові укладання договору;

— прогнозний розмір щорічного скорочення витрат на споживання теплоенергоносіїв та комунальних послуг (в кількісних та вартісних показ%
никах) відносно базового рівня протягом строку договору;

— ціна договору, порядок розрахунків;
— строк дії договору;
— відповідальність сторін за договором.
Додатком до договору є режим та умови споживання паливно%енергетичних ресурсів та комунальних послуг (включаючи повітряно%тепловий

режим, штучне освітлення, інші характеристики, що відповідають вимогам у сфері організації праці, утримання будинків, будівель, споруд), роз%
роблений виконавцем. Сторони договору зобов’язані дотримуватись при виконанні договору узгоджених ними режиму та умов.

2.3. Починаючи з наступного після укладання енергосервісного договору бюджетного року витрати на оплату комунальних послуг та тепло%
енергоносіїв для закладів бюджетної сфери, у яких виконуватимуться енергосервісні заходи, плануються та затверджуються у бюджеті міста Ки%
єва та кошторисах відповідних бюджетних установ виходячи з базового рівня та чинних тарифів протягом строку дії енергосервісного договору.

Базовий рівень при плануванні щорічних витрат на оплату комунальних послуг та теплоенергоносіїв не повинен змінюватися. Базові рівні можуть ко%
ригуватись у випадку реконструкції об’єктів, яка викликає зміну споживання комунальних послуг та теплоенергоносіїв приміщень, задіяних у проекті.

2.4. Комунальне підприємство “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва” аналі%
зує теплоенергозбереження по кожному закладу бюджетної сфери, у якому реалізується проект, шляхом порівняння фактичного споживання ко%
мунальних послуг та теплоенергоносіїв за звітний рік із встановленим базовим рівнем та визначає обсяг економії в натуральному та грошовому
виразі. Досягнутий обсяг економії порівнюється із встановленим у енергосервісному договорі розміром щорічного скорочення витрат, за резуль%
татами чого комунальне підприємство “Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва”
проводить оцінку ефективності впровадженого у закладі проекту.

3. Розрахунок та використання коштів від економії витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

3.1. Комунальне підприємство “Група впровадження проекту енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" щорічно,
починаючи з наступного після укладання енергосервісного договору року до 15 жовтня, надає головним розпорядникам коштів бюджету м. Києва,
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 жовтня 2013 року

установи яких задіяні в проектах, та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) обсяги економії станом на 1 жовтня. У наступний після укладання енергосервісного договору рік обсяги економії визначаються за 9 міся�
ців такого року (з 1 січня по 30 вересня), в подальшому протягом строку дії енергосервісного договору обсяги економії визначаються за кален�
дарний рік (з 1 жовтня по 30 вересня).

3.2. Головні розпорядники коштів бюджету м.Києва при формуванні бюджетного запиту по установах, задіяних у проектах, на наступний рік в
обов'язковому порядку передбачають видатки на оплату енергосервісних послуг за договорами за наявності та виходячи із суми економії, до�
сягнутої ними у попередньому році. За відсутності досягнутої економії видатки на оплату енергосервісних послуг за договорами не плануються
та не здійснюються.

3.3. У разі якщо сума економії перевищує суму, необхідну для оплати енергосервісних послуг за укладеним установою договором, головний
розпорядник у бюджетному запиті надає пропозиції щодо спрямування такого надлишку на інші заходи з енергозбереження.

3.4. Використання коштів від економії витрат на оплату комунальних послуг та теплоенергоносіїв здійснюється в порядку, встановленому бюд�
жетним законодавством України.

4. Інші положення

4.1. У разі коли заклад бюджетної сфери не має статусу розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, енергосервісний договір укладається
між замовником, виконавцем та таким закладом.

4.2. Після закінчення строку дії енергосервісних договорів закладам бюджетної сфери встановлюються нові базові рівні з урахуванням ре�
зультг реалізації проектів з енергозбереження.

4.3. З метою матеріального стимулювання посадових осіб, відповідальних за реалізацію проектів, комунальне підприємство "Група впровад�
ження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м.Києва" за результатами оцінки ефективності проекту, що впро�
ваджується у закладі, направляє керівникам органів, яким такі установи підпорядковуються, пропозиції щодо збільшення або зменшення розмі�
ру преміювання посадових осіб, відповідальних за реалізацію проектів.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення доповнень до рішення 
Київської міської ради від 20.12.2012 № 667/8951 

“Про затвердження плану діяльності 
Київської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік”
Рішення Київської міської ради № 18/9606 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 13, 32 Закону України “Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, статті 40 Регламенту Київради, з метою планування діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної ре+
гуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести доповнення до додатка до рішення Київської міської ради від
20.12.2012 № 667/8951 “Про затвердження плану діяльності Київської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік”, що до�
дається.

2. Це рішення офіційно оприлюднити шляхом опублікування у газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної
політики.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 02.10. 2013 №18/9606

Доповнити додаток до рішення Київської міської ради 
від 20.12.2012 №667/8951 "Про затвердження плану діяльності 

Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік" 
позиціями 28, 29, 30, 31 такого змісту

28. Проект рішення Київської міської ра�
ди “Про затвердження Порядку залу�
чення, розрахунку розмірів і викорис�
тання коштів пайової участі (внесків)
замовників (інвесторів) у створенні і
розвитку соціальної та інженерно�
транспортної інфраструктури м. Ки�
єва”

На виконання Закону
України “Про регулю�
вання містобудівної
діяльності”

Друге
півріччя
2013 року

Департамент економіки та інвести�
цій виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

29. Проект рішення Київської міської ра�
ди “Про затвердження змін до рішен�
ня Київської міської ради від 26 трав�
ня 2005 року № 393/2968 “Про вста�
новлення Правил користування вод�
ними об’єктами для плавання на ма�
ломірних (малих) суднах у м. Києві”

Затвердження Київ�
ською міською радою
Правил користування
водними об’єктами
для плавання на мало�
мірних (малих) суднах
у м. Києві у новій ре�
дакції

Друге
півріччя
2013 року

Департамент транспортної
інфраструктури
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної ад�
міністрації)

30. Проект рішення Київради “Про осо�
бливості застосування Порядку розмі�
щення тимчасових споруд торговель�
ного, побутового, соціально�культур�
ного чи іншого призначення для
здійснення підприємницької діяльно�
сті в м. Києві”

Затвердження порядку
розміщення тимчасо�
вих споруд торговель�
ного, побутового, со�
ціально�культурного
чи іншого призначен�
ня для здійснення під�
приємницької діяль�
ності в м. Києві відпо�
відно до. вимог наказу
Міністерства
регіонального розвит�
ку, будівництва та
житлово�комунально�
го господарства Укра�
їни від 21.10.2011
№ 244 “Про затвер�
дження Порядку роз�
міщення тимчасових
споруд для прова�
дження підприєм�
ницької діяльності”

Друге
півріччя
2013 року

Депутати Київради

31. Проект рішення Київради “Про вне�
сення змін до рішення Київської місь�
кої ради від 28.02.2013 № 63/9120
“Про Тимчасовий порядок передачі
(надання) земельних ділянок у корис�
тування або у власність із земель ко�
мунальної власності в місті Києві”

Приведення рішення
Київради від
28.02.2013 № 63/9120
у відповідність до по�
ложень Земельного
Кодексу України, За�
конів України “Про
державний земельний
кадастр” та “Про дер�
жавну реєстрацію ре�
чових прав на нерухо�
ме майно та їх обтя�
жень”

Друге
півріччя
2013 року

Депутати Київради

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Київської міської ради 

від 24.05.2007 № 528/1189 
“Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних 

конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації 
тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, 

незавершеного будівництва, інженерно+транспортної інфраструктури 
міста Києва”

Рішення Київської міської ради № 10/9598 від 2 жовтня 2013 року
Враховуючи рішення Київської міської ради від 09.09.2010 № 7/4819 “Про питання організації управління районами в місті Ки+

єві” та протокол засідання від 20.10.2011 № 8/2011 постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів до фінансування бу+
дівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інже+
нерно+транспортної інфраструктури міста Києва, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ+
ської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розгляд питань, пов’язаних із виконанням, зміною, розірванням тощо
інвестиційних договорів або інших правочинів щодо залучення інвестиційних
коштів, які були укладені районними у місті Києві радами, районними у місті
Києві державними адміністраціями та підпорядкованими їм комунальними
підприємствами, структурними підрозділами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підпорядкованими
їм комунальними підприємствами, здійснюється в порядку, визначеному По�
ложенням про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва,
реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призна�
чення, незавершеного будівництва, інженерно�транспортної інфраструктури
міста Києва, затвердженим рішенням Київської міської ради від 24.05.2007
№ 528/1189.

2. Внести зміни до Положення — про порядок проведення інвестиційних
конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлово�
го та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно�
транспортної інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 24.05.2007 № 528/1189:

2.1. Абзац 5 пункту 1.4 розділу 1 викласти у такій редакції: 
“замовник підготовчих робіт — комунальне підприємство “Київське інвес�

тиційне агентство” або інше комунальне підприємство, установа, організація,
визначені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), які виконують комплекс підготовчих
робіт, у т. ч. землевпорядних, містобудівних, передпроектних та/або проект�
них робіт, вирішення майново�правових питань, необхідних зокрема для
прийняття рішення Київради щодо відведення земельних ділянок для реалі�
зації інвестиційного проекту”.

2.2. Пункт 1.9 розділу 1 викласти в новій редакції:
“1.9. Інвестиційний договір після погодження всіх його умов укладається

між організатором конкурсу, переможцем конкурсу та, у разі відповідного рі�
шення Комісії, замовником будівництва та/або балансоутримувачем об’єктів
комунальної власності територіальної громади міста Києва”.

2.3. У пункті 6.2 розділу 6:
2.3.1. Підпункт 6.2.4 викласти в новій редакції:
“6.2.4. Комісію очолює її Голова — заступник голови Київської міської дер�

жавної адміністрації, який координує діяльність Департаменту економіки та
інвестицій. Голова Комісії має першого заступника (директор Департаменту
економіки та інвестицій за посадою) та заступника (депутат Київської міської
ради, який входить до складу Комісії). У разі відсутності голови Комісії або за
його дорученням перший заступник голови Комісії, а в разі і його відсутно�
сті — заступник голови Комісії виконує обов’язки голови Комісії”.

2.3.2. Підпункт 6.2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
“� розглядати питання, що пов’язані із виконанням, зміною, розірванням

тощо інвестиційних договорів або інших правочинів щодо залучення інвести�
ційних коштів”.

2.3.3. У підпункті 6.2.10 слова “головою Комісії” замінити словами “голо�
вуючим на засіданні Комісії”.

2.3.4. Абзац 5 частини б) підпункту 6.2.20 викласти у такій редакції:
“� готовність учасника у разі визнання його переможцем конкурсу та укла�

дення з ним інвестиційного договору компенсувати замовнику підготовчих
робіт витрати, пов’язані із виконанням підготовчих робіт, у розмірі, що пого�
джується Комісією на підставі наданого замовником підготовчих робіт кошто�
рисного розрахунку понесених витрат, але не менше одного відсотка від орі�
єнтовної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта інвестицій із врахуван�
ням ПДВ. Термін внесення визначається Комісією”.

2.3.5. Абзац 5 підпункту 6.2.30 викласти у такій редакції:

“� обов’язку переможця конкурсу компенсувати замовнику підготовчих
робіт витрати, пов’язані із виконанням підготовчих робіт у розмірі, що пого�
джується Комісією на підставі наданого замовником підготовчих робіт кошто�
рисного розрахунку понесених витрат, але не менше одного відсотка від орі�
єнтовної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта інвестицій із врахуван�
ням ПДВ”.

2.3.6. Підпункт 6.2.32 викласти у такій редакції:
“6.2.32. Кошти, сплачені до бюджету м. Києва учасниками конкурсу як ре�

єстраційний внесок, а переможцем конкурсу на створення соціальної та ін�
женерно�транспортної інфраструктури м. Києва, спрямовуються для ство�
рення і розвитку інженерно�транспортної та соціальної інфраструктури. При
визначенні обсягів компенсації замовнику підготовчих робіт витрат, пов’яза�
них із виконанням підготовчих робіт, та коштів на створення соціальної та ін�
женерно�транспортної інфраструктури м. Києва, Комісія враховує кошторис�
ні розрахунки замовника підготовчих робіт, соціальну значимість об’єкта, на�
явність обтяжень та обмежень при здійсненні будівництва, реконструкції,
реставрації тощо та інші індивідуальні особливості об’єкта та його місця роз�
ташування”.

2.3.7. Підпункт 6.2.51 доповнити новим абзацом такого змісту:
“У разі оголошення конкурсу таким, що не відбувся, організатор конкурсу

за запитом учасника конкурсу має право повернути його нерозкриті конкурс�
ні пропозиції та запитувані учасником конкурсу документи, які були надані в
конкурсних пропозиціях, що були розкриті. Факт повернення підтверджуєть�
ся актом передачі�приймання”.

2.3.8. Підпункт 6.2.54 доповнити таким абзацом:
“Організатор конкурсу за запитом учасника конкурсу, крім переможця,

має право повернути йому гарантію банку, яка була надана в конкурсних про�
позиціях учасника конкурсу. Факт повернення підтверджується актом пере�
дачі�приймання”.

2.4. У пункті 6.3 розділу 6:
2.4.1. Підпункт 6.3.12 викласти у такій редакції:
“6.3.12. Заміна замовника будівництва та/або балансоутримувача в інвес�

тиційному договорі можлива за наявності таких умов:
— інші сторони інвестиційного договору не заперечують проти заміни сто�

рони договору;
— новий замовник будівництва та/або балансоутримувач погодився на

вступ до інвестиційного договору на визначених у ньому умовах, що були по�
годжені з попередньою стороною;

Комісія погодила заміну замовника будівництва та/або балансоутримува�
ча в інвестиційному договорі;

— рішення Комісії про погодження заміни замовника будівництва та/або
балансоутримувача затверджено органом, визначеним у пункті 1.5 цього По�
ложення”.

2.4.2. Підпункт 6.3.13 викласти у такій редакції:
“6.3.13 За наявності усіх обставин, визначених у пункті 6.3.12 пункту 6.3

розділу 6 цього Положення щодо заміни замовника будівництва та/або ба�
лансоутримувача, сторони вносять відповідні зміни до інвестиційного дого�
вору”.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради “Хре�
щатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Ки�
ївської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення 

"Будинковий комітет "Вулиця Ломоносова, 83+А” 
у Голосіївському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 30/9618 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 14 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 3, 8, 9, 11,

13, 14, 16, 17, 24 Закону України "Про органи самоорганізації населення”, рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170
"Про органи самоорганізації населення в місті Києві”, враховуючи заяву ініціативної групи про створення органу самоорганізації
населення від 01.04.2013 № 08+КО+736, протокол зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорга+
нізації населення від 24.01.2013 та список учасників зборів жителів за місцем проживання, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Дозволити створити орган самоорганізації населення та визначити
його назву — "Будинковий комітет "Вулиця Ломоносова, 83�А”.

2. Визначити, що орган самоорганізації населення "Будинковий комі�
тет "Вулиця Ломоносова, 83�А” діє в межах території будинку № 83�А на
вулиці Ломоносова у Голосіївському районі м. Києва.

Згідно з протоколом зборів жителів за місцем проживання від
24.01.2013 на території діяльності органу самоорганізації населення "Бу�
динковий комітет "Вулиця Ломоносова, 83�А” мешкає на законних підста�
вах (зареєстровано за місцем проживання) 425 жителів, у тому числі 338
жителів, які мають право голосу станом на 24.01.2013.

3. Основними напрямками діяльності органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Ломоносова, 83�А” у Голосіївському
районі м. Києва є:

3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого
значення у межах Конституції і законів України.

3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб
жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3.3. Участь у реалізації соціально�економічного, культурного розвитку
території діяльності органу самоорганізації населення, інших місцевих
програм.

4. Надати органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Ву�
лиця Ломоносова, 83�А” у межах території його діяльності такі власні пов�
новаження:

4.1. Представляти разом з депутатами Київради інтереси жителів у Ки�
ївраді, місцевих органах виконавчої влади.

4.2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації ак�
тів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Київради та її
виконавчого органу, розпоряджень Київського міського голови, рішень,
прийнятих місцевими референдумами.

4.3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів програ�
ми соціально�економічного і культурного розвитку, бюджету міста Києва.

4.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо охорони навколишнього природного середовища, проведенні
робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані прибу�
динкової території, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат
дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

4.5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у захо�
дах щодо ремонту приміщень загального користування із дотриманням
встановленого законодавством порядку проведення таких робіт.

4.6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які мешка�
ють у житловому будинку на території діяльності органу самоорганізації
населення, житлово�комунальних послуг та за якістю проведених у жит�
ловому будинку ремонтних робіт.

4.7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаці�
ям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно�освітньої,
спортивно�оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку ху�
дожньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню куль�

турної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та
культури, впровадженню в побут нових обрядів.

4.8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам,
сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпе�
ченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям�сиро�
там та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції
з цих питань до Київради.

4.9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійс�
ненні ними протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням
правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського кон�
тролю за додержанням вимог пожежної безпеки. 

4.10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у
забезпеченні охорони громадського порядку.

4.11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян.
4.12. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які

мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення.
4.13. Сприяти депутатам Київради в організації зустрічей з виборцями,

прийому громадян і проведенні іншої роботи з мешканцями.
4.14. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації на�

селення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливі�
ших питань.

5. Орган самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Ло�
моносова, 83�А” набуває власних повноважень після його легалізації у ви�
конавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації) в
порядку, встановленому статтею 13 Закону України “Про органи самоор�
ганізації населення”.

6. Органу самоорганізації населення "Будинковий комітет "Вулиця Ло�
моносова, 83�А” в місячний термін після легалізації направити до секре�
таріату Київради копії таких реєстраційних документів: положення про ор�
ган самоорганізації населення, свідоцтва про реєстрацію у виконавчому
органі Київради (Київській міській державній адміністрації), списку персо�
нального складу членів органу самоорганізації населення. У разі легаліза�
ції шляхом державної реєстрації: копії свідоцтва про державну реєстрацію
та довідки про ідентифікаційний код (ЄДРПОУ).

7. Контроль за фінансовою діяльністю органу самоорганізації населен�
ня "Будинковий комітет "Вулиця Ломоносова, 83�А” у межах своїх повно�
важень здійснюють Київська міська рада та виконавчий орган Київради
(Київська міська державна адміністрація).

8. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики і на виконавчий орган Київради
(Київську міську державну адміністрацію).

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради 

від 26 квітня 2007 року № 456/1117 
“Про реформування галузі охорони здоров’я 

в місті Києві”
Рішення Київської міської ради № 24/9612 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Основ законодавства
України про охорону здоров’я, на виконання рішення Київради від 19 грудня 2006 року № 290/347 “Про оптимізацію системи на+
дання медичної допомоги мешканцям міста Києва”, постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 1113 “Про за+
твердження Порядку створення госпітальних округів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”, наказу Мі+
ністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2012 року № 1080 “Про затвердження Порядку складання планів+схем госпіталь+
них округів, включаючи підготовку плану перспективного розвитку закладів охорони здоров’я”, з метою забезпечення доступної
кваліфікованої медичної допомоги кожному киянину Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у додатки до рішення Київської міської ради від 26 квітня 2007 року № 456/1117 “Про реформування галузі охорони здоров’я в місті
Києві", що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови — секретар Київради 
Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися 
в секретаріаті Київради. 
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 жовтня 2013 року

Про проведення дитячого пісенного 
конкурсу “Євробачення — 2013”

Розпорядження № 1754 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про столицю України — місто$герой Київ”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 448$р “Про під$

готовку та проведення дитячого пісенного конкурсу “Євробачення —2013” та Порядок організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політич$
ного, релігійного, культурно$просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затверджений рішенням Київської міської ради від 24 червня 1999 року
№ 317/418, з метою проведення в м. Києві дитячого пісенного конкурсу “Євробачення — 2013” на високому рівні та в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Сприяти проведенню у місті Києві 25�30 листопада 2013 року дитячого пісенного конкур�
су “Євробачення — 2013”.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку та проведення дитячого пісенного кон�
курсу “Євробачення — 2013” взяла на себе Національна телекомпанія України.

3. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити:
3.1. Охорону громадського порядку під час підготовки та проведення дитячого пісенного

конкурсу “Євробачення — 2013” за заявкою Національної телекомпанії України.
3.2. Супровід колони автотранспорту учасників заходу та розгортання телевізійної техніки за

заявкою Національної телекомпанії України.
4. Просити Головне управління ДСНС України в м. Києві забезпечити пожежну та техногенну

безпеку в місцях проведення дитячого пісенного конкурсу “Євробачення� 2013” та тимчасово�
го проживання учасників і гостей.

5. Київському Палацу для дітей та юнацтва забезпечити репетиційною базою учасників дитя�
чого пісенного конкурсу “Євробачення — 2013” в період його підготовки та проведення.

6. Печерській районній в місті Києві державній адміністрації забезпечити прибирання при�
леглої до Національного палацу мистецтв “Україна” території в період проведення конкурсу “Єв�
робачення — 2013”.

7. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) забезпечити чергування машин швидкої медичної допомоги під час проведення
дитячого пісенного конкурсу “Євробачення — 2013” за заявкою Національної телекомпанії України.

8. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) сприяти в проведенні майстер�класу Київського академічного театру укра�
їнського фольклору “Берегиня” для учасників дитячого пісенного конкурсу “Євробачення —
2013”.

9. Управлінню туризму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) сприяти роботі волонтерів під час проведення дитячого пісенного конкурсу
“Євробачення — 2013”.

10. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) сприяти організації прямої трансляції церемонії урочис�
того відкриття дитячого пісенного конкурсу “Євробачення — 2013” на телеканалі “Київ”.

11. Комунальному підприємству “Київміськсвітло” забезпечити включення святкової ілюміна�
ції 25�30 листопада 2013 року на території, прилеглій до Національного палацу мистецтв “Укра�
їна”.

12. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’яз�
ків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов
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Про відзначення 70$ї річниці визволення міста Києва 

від фашистських загарбників
Розпорядження № 1727 від 30 вересня 2013 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941$1945 років”, Указу Президента України від
19 жовтня 2012 року № 604/2012 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 70$ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70$ї річниці Перемоги у Великій Вітчиз$
няній війні 1941$1945 років”, міської цільової програми "Соціальне партнерство” на 2011$2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 року
№ 23/5410, з метою вшанування історичного подвигу народу у визволенні столиці України — міста$героя Києва від фашистських загарбників:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення загальноміських заходів із
відзначення 70�ї річниці визволення міста Києва від фашистських загарбників та затвердити йо�
го персональний склад, що додається.

2. Затвердити план загальноміських заходів із відзначення 70�ї річниці визволення міста Ки�
єва від фашистських загарбників, що додається.

3. З метою виконання плану заходів просити:
Головне управління Держтехногенбезпеки у м. Києві встановити контроль за станом пожежної

та техногенної безпеки під час проведення заходів на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності.
Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві�забезпечити охорону

громадського порядку під час проведення масових заходів, цілодобову охорону засобів їх тех�
нічного забезпечення та святкового оформлення.

Управління Державної автомобільної інспекції Головного управління Міністерства внутрішніх справ
України в м. Києві�забезпечити супровід автотранспорту під час перевезення учасників заходів від райо�
нів м. Києва до місць святкування, перекриття дорожнього руху з 6.00 до 23.00 6 листопада 2013 року
на вул. Хрещатик, Майдані Незалежності, Європейській площі на час проведення святкових заходів.

Центральне управління військової служби правопорядку по місту Києву і Київській області�
забезпечити проведення ритуалів Пам’яті.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям розробити заходи з нагоди відзначення
70�ї річниці визволення Києва від фашистських загарбників та забезпечити їх проведення.

5. Виконавцям плану загальноміських заходів із відзначення 70�ї річниці визволення Києва
від фашистських загарбників забезпечити їх здійснення в межах загальних асигнувань, перед�
бачених їм у бюджеті, міста Києва на 2013 рік.

6. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) від 27 грудня 2010 року № 1194 “Про затвердження плану заходів щодо 70�ї річни�
ці початку Великої Вітчизняної війни і героїчної оборони м. Києва та 70�ї річниці визволення 
м. Києва від фашистських загарбників на 2011 — 2013 роки” визнати таким, що втратило чин�
ність.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації Коржа В. П.

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської 

міської державної адміністрації

Про проведення спільного штабного тренування на тему: 
“Порядок протидії загрозам і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 

в м. Києві в осінньо$зимовий період”
Розпорядження № 1684 від 26 вересня 2013 року

Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, враховуючи протокол наради з питань підсумків контрольної перевірки територіальної підсис$
теми єдиної державної системи цивільного захисту у м. Києві та підготовки міського господарства до осінньо$зимового періоду 2013/2014 року від 31 липня 2013 року, з метою
підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту у м. Києві до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з несприятливими погодними
умовами осінньо$зимового періоду:

1. Провести у період з 23 до 25 жовтня 2013 року спільне штабне тренування на тему: “По�
рядок протидії загрозам і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві в осінньо�зимо�
вий період”.

2. Утворити міжвідомчий оперативний штаб з проведення спільного штабного тренування на
тему: “Порядок протидії загрозам і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві в осін�
ньо�зимовий період” (далі — міжвідомчий оперативний штаб) та затвердити його посадовий
склад, що додається.

3. Керівником міжвідомчого оперативного штабу призначити першого заступника голови Ки�
ївської міської державної адміністрації Голубченка А. К. та надати йому право залучати керівни�
ків структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), служб, підприємств, установ та організацій м. Києва, сили та засоби підроз�
ділів цивільного захисту м. Києва під час підготовки та проведення спільного штабного трену�
вання.

4. Керівнику міжвідомчого оперативного штабу розробити робочий план підготовки та план
проведення спільного штабного тренування з практичним відпрацюванням питань спільних дій
з ліквідації надзвичайних ситуацій у осінньо�зимовий період та подати до 03 жовтня 2013 року
їх на затвердження голові Київської міської державної адміністрації.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови
Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К. та заступників голови Київської місь�
кої державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 26 вересня 2013 р. № 1684

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
міжвідомчого оперативного штабу тренування

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, керівник міжвідомчого оперативного штабу
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, заступник керівника міжвідомчого оперативного штабу
Директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища
Директор Департаменту житлово�комунальної інфраструктури
Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва
Директор Департаменту транспортної інфраструктури
Директор Департаменту охорони здоров’я
Директор Департаменту суспільних комунікацій
Генеральний директор комунальної корпорації “Київавтодор”
Генеральний директор Київського комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд”
Начальник комунального підприємства “Київський метрополітен”
Начальник комунального підприємства “Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт”
Голова правління — генеральний директор акціонерної енергопостачальної компанії “Київенерго” (за згодою)
Генеральний директор відкритого акціонерного товариства “Акціонерна компанія “Київводоканал” (за згодою)
Генеральний директор відкритого акціонерного товариства “Київгаз” (за згодою)
Директор Київської міської філії відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” (за згодою)
Командир комунальної аварійно�рятувальної служби “Київська служба порятунку”
Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в м. Києві (за згодою)
Начальник Головного управління СБУ України в м. Києві та Київській області(за згодою)
Начальник Головного управління МВС України у м. Києві (за згодою)
Начальник управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)
Начальник Українського гідрометеорологічного центру (за згодою)
Голови районних в місті Києві державних адміністрацій

Заступник голови$керівник апарату
О. Пузанов

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
1. Замовни : КК "Київавтодор".
Поштова і еле тронна адреса: 01014, м. Київ, в л. Командарма Каменєва, 6,

avtodor@kievavtodor.net.ua.
2. Місцезнаходження майданчи а (траси) б дівництва (варіанти): перетин

б льв. Лесі У раїн и та в л. Мечни ова.
3. Хара теристи а підприємства (орієнтовно, за об'є тами — анало ами): апі-

тальний ремонт частини Прозорівсь о о (Кловсь о о) оле тора дощової аналіза-
ції в районі перетин б льв. Лесі У раїн и та в л. Мечни ова Печерсь ом районі
м. Києва

З ідно п. 20 "Перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять підвищен е о-
ло ічн небезпе ", затверджено о постановою КМУ від 27.07.95 р. № 554 зі зміна-
ми від 14.02.01 № 142, об'є т відноситься до перелі е оло ічно небезпечних.
Технічні і техноло ічні дані: аналізаційний оле тор довжиною орієнтовно 13 м.
Термін е спл атації 30 р. і більше
(види та обся и прод ції, що виробляється, стро е спл атації)

4. Соціально-е ономічна необхідність прое тованої діяльності: об'є т о-
м нально о призначення: для подальшо о аналіз вання
5. Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації:
земельних (площа земель, я і вил чаються тимчасове і постійне орист вався, вид орис-

т вання): тимчасове вил чення земельних діляно під б дмайданчи и
сировинних (види, обся и, місце розроб и і видоб вання, джерела одержання): ви орис-

тання місцевих матеріалів, я і при виробничом онтролі перевіряються відповід-
ності їх вимо ам ГОСТів і стандартів, паспортів, сертифі атів
енер етичних (паливо, еле троенер ія, тепло) (види; обся и, джерела): еле трое-

нер ія — тимчасове під лючення до місь их еле тричних мереж
водних (обся и, потрібна я ість, джерела водозабезпечення): тимчасове під лю-

чення до місь их мереж міста
тр дових: з ідно ошторис
6. Транспортне забезпечення (при б дівництві і е спл атації): достав а б дматері-

алів та онстр цій автомобільним транспортом. Потреба в механізмах та б дтран-
спорті визначаєтся в розділі ПОБ
7. Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні, містоб ді-
вельні й територіальні обмеження з ідно діючих нормативних до ментів.
8. Необхідна е оло о-інженерна під отов а і захист території за варіанта-

ми: Топо рафо- еодезичні, інженерно- еоло ічні та інші виш вання ви он ються
необхідном обсязі. Прое тні рішення б д ть забезпеч вати ви онання ДБН та сані-
тарно- і ієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи. Пе-
редбачається: на момент ви онання б дівельних робіт відведення осподарсь о-по-
б тових сто ів до місь ої аналізаційної мережі; відведення дощових і талих до місь-
ої дощової аналізації; бла о стрій та озеленення приле лої території з ідно ден-
дроплан .
9. Можливі впливи прое тованої діяльності (при б дівництві і е спл ата-

ції) на нав олишнє середовище і види впливів на:
Клімат і мі ро лімат — відс тні джерела, я і впливають на лімат та мі ро лімат.
Геоло ічне середовище — впливає, завдя и прийнятим заходам, вплив в ме-

жах діючих нормативів.
Повітряне середовище: при е спл атації — не впливає. При б дівництві —

вплив незначний. Концентрації ш ідливих речовин в атмосферном повітрі не пере-
вищ ють нормативів ГДК.
Водне середовище: впливає в межах діючих нормативів.
Ґр нти: впливає в межах діючих нормативів.
Рослинний і тваринний світ, заповідні об'є ти: впливає, знесення зелених на-

саджень з ідно а т , вплив омпенсований. Після завершення б дівельни робіт
бла о стрій території б дмайданчи ів: відновлення по риття азонів, висад а нових
дерев та щів, з ідно дендроплан .
Нав олишнє соціальне середовище: впливає позитивно: прое том передба-

чений апітальний ремонт частини Прозорівсь о о (Кловсь о о) оле тора дощової
аналізації в районі перетин б льв. Лесі У раїн и та в л. Мечни ова Печерсь ом
районі м. Києва.
Нав олишнє техно енне середовище: прое ті рішення б д ть відповідати б -

дівельним вимо ам і правилам.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання, тилі-

зації, знеш одження чи безпечно о поховання: при ф н ціон ванні об'є та т-
ворюються відходи — вироблений р нт, б дівельні відходи. Прое том передбаче-
ний вивіз відходів зраз після їх вил чення.
11. Обся ви онання ОВНС: в повном обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь ромадсь ості: п блі ація в ЗМІ, надання онс льтацій і роз'яснень

до інця 2013 ро . Адреса Замовни а — м. Київ, в л. Командарма Каменєва, 6.
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами прое т і ОВНС, подачі пропозицій)

22.10.2013 ро о 10.00 відб деться за ріплення межо-
вими зна ами в нат рі (на місцевості) меж земельної ді-
лян и площею 53,4488 а, що відводиться в постійне о-
рист вання для обсл ов вання та е спл атації б дівель і
спор д залізнично о транспорт , захисних та ріплюваль-
них зелених насаджень ДТГО "Південно-Західна залізниця"
в межах Солом'янсь о о район м. Києва.
Просимо приб ти власни ів ( орист вачів) с міжних земельних

діляно , а саме: ГБК "Залізничне олесо", ГБК "Першотравне-
вий", Національний бан У раїни, для по одження меж земельної
ділян и.
Місце збор : в л. Умансь а, 5 Солом'янсь о о район м. Києва

(біля центрально о вход до б дівлі ДН-1 (Київсь а дире ція за-
лізничних перевезень). Конта тний номер тел. (063) 456-98-89,
відповідальна особа Тр хачова Оль а Ми олаївна.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Київсь им місь им територіальним відділенням АМКУ визнано дії
ТОВ "Уютний Дім" (ідентифі аційний од 38213004) пор шенням,
передбаченим статтею 151 За он У раїни "Про захист від недобросовіс-
ної он ренції", ви ляді поширення інформації, що вводить в оман . За
вчинене пор шення на ТОВ "Уютний Дім" на ладено штраф розмірі 68
000,00 ривень.

Київсь им місь им територіальним відділенням АМКУ визнано дії
ТОВ "К ренівсь ий рино " (ідентифі аційний од 05476262) пор -
шенням, передбаченим п н том 13 статті 50 За он У раїни "Про захист
е ономічної он ренції", ви ляді неподання інформації встановлений
оловою Відділення стро . За вчинене пор шення на ТОВ "К ренівсь ий
рино " на ладено штраф розмірі 29 258,00 ривень.

Київсь им місь им територіальним відділенням АМКУ розпочато
роз ляд справи № 122-04/08.13 за озна ами вчинення ТОВ "Дім
твоєї ни и" (ідентифі аційний од 38138509) пор шення, передба-
чено о п н том 13 статті 50 За он У раїни "Про захист е ономічної он-
ренції", ви ляді неподання інформації встановлений оловою Відді-

лення стро .

Х В И Л Ь О В И Й Л

Ю Р А І Д Н О М

Т Е З А Ш А К Я М У Н І

Щ О К А Р А Т О М

М А Н У С К Р И П Т А

Т Ш К В А Л У Л А Н

Т И Р Е І Л О Р Е К С

К У Р Е Н І В К А Р А

Відповіді на сканворд 
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Спортивні новини

Спортивне життя. Столичні учні взяли участь 
у змаганнях з морського багатоборства
Нещодавно Севастополі відб лись зма ання першості світ з мор-

сь о о ба атоборства серед юна ів. За звання переможця боролися
спортсмени з 10-ти раїн світ . До про рами морсь о о ба атобор-
ства входять п'ять видів: плавання, стрільба, рос, вітрильний спорт і
весл вання на ялах. Взяв часть заходах та о о висо о о рівня
с ладі основної оманди чень 11-А лас спеціалізованої ш оли № 76
імені Олеся Гончара Ма сим Кривен о. Гідно представивши Свято-
шинсь ий район, хлопець виборов ІІ місце на першості світ з мор-
сь о о ба атоборства. Та ож запе лій он рентній боротьбі оман-
да ш оли № 76 с ладі чнів 8-9 ласів під ерівництвом досвідчено-
о тренера Оле сія Хр лен а посіла почесне 8-е місце

Футзал. Євген Ривкін продовжить свою роботу 
в збірній
В Б дин ф тбол відб лася тренерсь а нарада, на я ій б ли при-

с тні: оловний тренер національної збірної з ф тзал та хар івсь о о
"Ло омотива" Єв ен Рив ін, оловний тренер "Ура ан " Сер ій Г па-
лен о, оловний тренер "Єна ієвця" Оле Солодовни , оловний тре-
нер "Енер ії" Оле сандр Косен о, оловний тренер "Спортлідера" Іван
Стасю , президент АМФУ Сер ій Влади о і два засл жених ф тзаль-
них фахівця Станіслав Гончарен о та Юрій Кобзар. На поряд денно-
м стояло питання про оловно о тренера національної збірної, про
під отов оловної оманди до ф тзально о Євро і проблемах с міс-
ництва. Після тривалих дисп тів б ло прийнято рішення, що Єв ен
Рив ін продовжить ер вати національною збірною, але тіль и до за-
вершення чемпіонат Європи. Після цьо о він залишить свою посад і
зосередиться ви лючно на "Ло омотиві", а АМФУ потрібно б де ш а-
ти незалежно о тренера для національної оманди

Бокс. Олександр Шепелюк вибув зі змагань 
у 1/32 фіналу Чемпіонату світу
В Алмати (Казахстан) страт вав Чемпіонат світ з бо с серед чоло-

ві ів. У перший день зма ань на рин виходив тіль и один представни
раїнсь ої збірної — Оле сандр Шепелю , я ий вист пає ва овій а-

те орії до 52 . На жаль, вітчизняний бо сер зазнав пораз и в стар-
товом поєдин 1/32 фінал від Шахрійора Ахмедова з Таджи иста-
н , поб вавши в но да ні третьом ра нді. Рах но поєдин 3:0
(29:26, 28:27, 30:25) на ористь таджи сь о о бо сера

Баскетбол. Відбулося жеребкування 
Кубка України
У Києві відб лося жереб вання першо о етап К б а У раїни серед

чоловічих оманд. До ва и рез льтати жереб вання: "Авантаж-Полі-
техні " (Хар ів) — МБК "Ми олаїв"; БК-93 "ОШВСМ-П льсар" (Рів-
не) — БК "Політехні а-Галичина" (Львів); БК "Київ" — БК "Чер ась і
мавпи"; БК "Немо" (Одеса) — БК "Дніпро-Азот" (Дніпродзержинсь );
БК "Кірово рад" — БК "Дніпро" (Дніпропетровсь ); СК "Кривбас" (Кри-
вий Рі ) — БК "Одеса"; БК "М ссон" (Севастополь) — БК "Ферро-
ЗНТУ" (Запоріжжя); БК "СоюзБас етУ оль" (Шахтарсь ) — БК "Говер-
ла" (Івано-Фран івсь ). Команди зі рають один поєдино дома та
один на виїзді ( оманди, в азані першими, перший матч проводять
дома). І ри відб д ться 23 та 30 жовтня. До наст пно о етап перей-
д ть вісім оманд-переможниць

Температура +11°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +14°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 76 %

Температура +10°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 16 жовтня 2013 року

ОВНИ, день армічний, розслабтеся й не робіть нічо о під впли-
вом б рхливих емоцій, їх спе тр ба атобарвний: від творчо о та
любовно о азарт , ревнощів до релі ійно о фанатизм . Найліпше
самітнитися, помолитися, помедит вати під приємн мелодію.
Підведіть підс м и місяця та щиро поспіл йтеся... з власною со-
вістю, вмившись сльозами по аяння.
ТЕЛЬЦІ, с иньте айдани пра матизм й налашт йтеся на сен-

тиментальн хвилю та займіться вирішенням д шевних проблем.
Відвідайте Божий храм, поспіл йтеся з д хівни ом, др зями, я і
мають споріднені вашим інтереси. Про онс льт йтеся з юристом
або психоло ом в разі потреби. Принаймні д м а чи порада авто-
ритетно о родича, ділово о партнера, шлюбно о с п тни а неод-
мінно піде на бла о.
БЛИЗНЯТА справлятим ть враження ч йних вразливих осіб.

Протя ом дня плани, сма и, бажання різ о оливатим ться, зосе-
редитися на чом сь он ретном б де с ладно. Проте в ролі на-
чальни а ви продемонстр єте не тіль и висо принциповість, але
й проявите людяність, добросердечність стосовно підопічних.
РАКІВ пест ватиме форт на на шлях реалізації заповітних ба-

жань, ви опинятиметеся в потрібном місці в потрібн мить, а
вчин и б д ть об мовлені бла очестивими мотивами. Авторитет
зросте до позахмарних висот: навчайтеся, займайтеся релі ійною
діяльністю, зміцнюйте зар біжні зв'яз и, приймайте часть доб-
рочинних а ціях, р тіть любовні романи.
ЛЕВИ, ви ба атії, ос іль и володієте діловим ч ттям, інт їцією,

блис че роз мієтеся на прем дростях людсь ої психоло ії. Може-
те йти на ризи (і фінансовий теж), в ритичн мить інстин т само-
збереження не підведе.
ДІВИ випромінюють се с альні флюїди і хоч ть всім подобатися,

б ти оханими. Це нормально. Проте засоби, я і ви для цьо о ви-
бираєте, не впис ються нормативи армонійних взаємин. Не за-
б вайте, що нів, ревнощі, дратівливість, мінливість настрою не
приваблюють, а відштовх ють людей. Не форс йте події, пра ніть
до мир та зла оди, облиште подр жні "розбір и": істинна любов —
це не дивитися один на одно о, а дивитися в одном напрям !
ТЕРЕЗИ, олова паморочитиметься від термінових лопотів та

пов'язаних з ними переживань. Втім, хто спішить, той людей на-
смішить. С млінно та прод тивно працюйте, проте це не та
просто, ос іль и на д ші б ш ють ра ани, фізичний стан по аний,
що може призвести до недбалості, пор шення тр дово о рафі
та низь ої я ості роботи з відповідними не ативними наслід ами.
СКОРПІОНИ, обирайте заняття, що дають простір творчим фан-

тазіям. Т т ви неперевершені, особливо я що ослабите віж и са-
мо онтролю. Зате менеджерам, бізнесменам слід пильн вати на
всі сто. Ходите над прірвою, один необережний ро може при-
звести до втрати рошей, апітал , реп тації. Я що дорожите здо-
б т ами, не захоплюйтеся с мнівними авантюрами!
СТРІЛЬЦІ, нині створюються бла одатні мови (до 10 од.) для

реалізації масштабних зад мів на таємном фронті. Це стос ється
сімейних питань, проблем з бор ами, спад ом, нер хомістю. С о-
ріше всьо о пощастить зр шити з мертвої точ и лобальн справ
та завоювати додат овий авторитет омпетентних олах. В д -
шевній сфері це день психоло ічної ре енерації, я що донині ви
переб вали під тяж им нітом невирішених проблем, сьо одні
здатні д ховно повстати, я птах Фені с з попел .
КОЗЕРОГИ, не замах йтеся на рандіозні прое ти, раще в ла-

діть фізичн і д шевн енер ію вирішення дрібних справ. Атмо-
сфера дня емоційна, наповнює тоніз ючими враженнями, сприяє
насамперед д шевній ідилії з бла овірними, розширенню ола
знайомств, інтеле т альном розвит . Я що втомилися від по-
др жніх чвар, пробачте один одном образи, помиріться і живіть я
ол б з ол б ою!
ВОДОЛІЇ, ви надто вразливі, що зниж є ефе тивність дій. Нічо-

о не робіть під впливом ілюзій. Не заїдайте переживання смачни-
ми делі атесами та не заливайте їх міцними ал о ольними напо-
ями. Користі — н ль, о рім тимчасової емоційної ейфорії і швид о-
о набор зайвої ва и. Не смітіть рошима під впливом бла ород-
но о порив : добродійна а ція або вели а по п а може з'їсти всі
ваші заощадження. А ось пова а до традицій та д ховних ціннос-
тей — це свята місія.
РИБИ поч ватим ться пест нами долі, все вдаватиметься ле о,

життя перетвориться на захоплив р . Втім, п стившись феєр-
вер розва , майте на вазі: б дь-я і іперапетити за рож ють проб-
лемами. Особливо небажана др жба із зеленим змієм, зловживан-
ня се сом, жадібність, втрата волі, аби вчасно за альм вати і твере-
зо оцінити себе. Ампліт да ваших відч ттів нині вельми широ а.
Тримайте себе в р ах, емоційна розп ста до добра не призведе

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 6  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Школярі зіграли 
у вуличний футбол
У Києві відбулися матчі в рамках Ліги дворового футболу
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Серед сіх видів
спорт , я і льтив -
ються серед дітей та
молоді, ф тбол зай-
має одне з перших
місць. Важ о явити
інший вид спорт ,
я ий мі би зма ати-
ся з ним поп ляр-
ності, дост пності та
емоційності.
Шевчен івсь а рай-
держадміністрація
має чималий досвід
з проведення ф т-
больних т рнірів се-
ред молоді. Доброю
традицією стало що-
річне проведення
т рнір з міні-ф тбо-
л серед аматор-
сь их оманд ш оля-
рів на бо олови
Шевчен івсь ої РДА.

Відділ у справах сім'ї, мо�

лоді та спорту Шевченків�

ської райдержадміністрації

активно підтримав ініціати�

ву Всеукраїнської спілки

громадських організацій

"Молодь! Громада! Влада!"

спільно провести перший у

їхньому районі турнір з дво�

рового футболу із включен�

ням його до Ліги дворового

футболу�2013 міста Києва.

На участь у новому для се�

бе турнірі записались 9 дво�

рових команд Шевченків�

ського району: "Аврора", "Пі�

сок", "Берест", "Татарка

Юнайтед", "Лідер", "Стаф",

"Зірка", "Салют", "Сахалін",

які увійшли в об'єднану групу

з командами Святошинсько�

го та Голосіївського районів.

Всі команди турніру поділені

на три вікові категорії:

Молодша (12—13 років)

Середня (14—15 років)

Старша (16—17 років)

Незважаючи на вже по�

справжньому осінню пого�

ду, 12 жовтня 2013 року на

майданчику зі штучним по�

криттям гімназії № 154 Свя�

тошинського району відбу�

лися групові матчі турніру.

Протягом дня 13 команд за

формулою "шість польових

гравців та воротар" зіграли

більше десяти поєдинків по

круговій системі. Цікаво,

що попри щільний графік

зустрічей, усі матчі проходи�

ли на досить високих швид�

костях. Наступні ігри відбу�

дуться 19 жовтня 2013 року

на майданчику зі штучним

покриттям гімназії № 154.

Організатори змагань за�

прошують усіх бажаючих

стати свідками цікавих, ди�

намічних, а головне — без�

компромісних матчів за

участю звичайних школярів.

Нагадаємо, що 27 вересня

2013 року у конференц�залі

стадіону "Динамо" ім. Валерія

Лобановського відбулося

урочисте відкриття осіннього

сезону Ліги дворового футбо�

лу�2013, почесним гостем

якого став заслужений май�

стер спорту СРСР і заслуже�

ний тренер України Леонід

Буряк. Тоді відомий футбо�

ліст зазначив: "Свого часу, ко�

ли я був ще хлопчаком, ми

грали у дворі до знемоги.

Приходячи додому, у мене не

було сил навіть поворухнути�

ся, і моя мати акуратно вити�

рала мені рушником руки,

ноги, обличчя. І так тривало

день у день. Ваш талант — це

50 відсотків успіху, решта —

це завзятість і працьовитість.

Щоб грати у футбол профе�

сійно, необхідно багатьма ре�

чами жертвувати. І щоб чо�

гось досягти, вам необхідно

додатково займатися, в тому

числі і на вуличних майдан�

чиках. Якщо ви будете фана�

тично віддаватися футболу, то

обов'язково досягнете ус�

піху". Як бачимо, столичні

школярі сумлінно виконують

настанови легендарного ди�

намівця
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Цей день в історії 16 жовтня

1813 — Під Лейпци ом Битва
народів, вирішальна битва війні
Австрії, Пр сії, Росії та Швеції про-
ти Франції, в рез льтаті отрої від
наполеонівсь их війсь б ла звіль-
нена вся територія Німеччини.
1918—На з'їзді Вільно о озац-

тва Чи ирині деле ати від 5 ра-
їнсь их берній і К бані обрали
отаманом Вільно о озацтва ене-
рала Павла С оропадсь о о. Цьо-
о ж дня він видав аз про відро-
дження озацтва, в я е б ло запи-
сано близь о 150 тисяч сімей.
1944 — Відновив робот

Львівсь ий ніверситет імені Іва-
на Фран а
1978 — Іоанн Павло II став

264-им Папою Римсь им.
1985 — Компанія Intel анонс -

вала вихід 32-розрядно о мі ро-
процесора 386.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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