
Члени Муніципальної лікарняної каси 
не обмежені у виборі медзакладу
Наразі благодійна організація вже підписала договори про співпрацю 
зі 112�ма закладами охорони здоров’я столиці

Медреформа в дії
Консультативно�діагностичні центри на базі головних поліклінік районів
підвищать якість надання послуг киянам

Адреса вул. Підвисоцького, 13 відома

більшості дорослих мешканців Печер�

ського району, адже саме там розміщено

Центральну районну поліклініку. У

жовтні цей медичний заклад перетворе�

но на Консультаційно�діагностичний

центр Печерського району, який тепер

буде обслуговувати понад 100 тисяч меш�

канців. Матеріально�технічна та діагно�

стична база центру дозволяє здійснювати

в повному обсязі кваліфіковане обсте�

ження пацієнтів та забезпечує необхідну

якість послуг.

"Головне завдання нововведень — на�

близити медичну допомогу до киян, під�

вищити якість діагностики та профілак�

тики захворювань. Наша медична систе�

ма повинна не лише боротися із захво�

рюваннями, які вже виникли, а перед�

усім виявляти та профілактувати потен�

ційних хворих з тим, аби уникнути сер�

йозних проблем зі здоров’ям. Це можли�

во лише за умови вмотивованості самих

медпрацівників. Лікарю має бути вигід�

но, щоб його пацієнти були здоровішими

і якомога рідше хворіли. У цьому й поля�

гає основний принцип нової системи на�

рахування заробітної плати. Чим ефек�

тивніший лікар — тим більше він отри�

муватиме",— розповів голова КМДА

Олександр Попов.

За словами директора Департаменту

охорони здоров’я КМДА Віталія Мохо�

рєва, зараз триває завершальна стадія

створення та реєстрації центрів первин�

ної медичної допомоги і КДЦ (консуль�

тативно�діагностичних центрів). Відте�

пер кияни не будуть "прив’язані" до тієї

чи іншої поліклініки, а зможуть пройти

обстеження в медичному закладі, де є

потрібне медичне обладнання.

"У Києві після реорганізації буде 29

центрів первинної медико�санітарної

допомоги та по одному консультатив�

но�діагностичному центру в кожному

районі міста,— пояснив Віталій Мохо�

рєв.— Центри КДЦ створюються з ме�

тою, щоб усі мешканці району неза�

лежно від того, чи були вони раніше за�

кріплені за поліклінікою, могли отри�

мати увесь спектр послуг, який там

представлений. Крім того, вже наступ�

ного року ми почнемо оснащення КДЦ

найсучаснішим обладнанням і в такій

кількості, щоб не створювати черг в ме�

дзакладах".

Директор департаменту запевнив, що

у місті сповідуватимуть поступовий

принцип переходу на нові засади на�

дання медичної допомоги. Тобто, ще

певний час кияни зможуть самостійно

звертатися до спеціалістів вузьких галу�

зей — невропатологів, хірургів. Водно�

час в ідеалі система має запрацювати

таким чином, що люди спершу прихо�

дитимуть до сімейного лікаря, а він уже

скеровуватиме їх на певні дообстежен�

ня.

За словами голови КМДА пана Попо�

ва, КДЦ Печерського району є ідеальним

центром, де під одним дахом розміщено

дві амбулаторії сімейної медицини, діа�

гностичний центр і навіть денний стаціо�

нар на 28 ліжкомісць.

"Як центр ми зареєстровані нещодав�

но, але не плануємо змінювати нашу ро�

боту кардинально,— розповіла "Хреща�

тику" директор комунального підприєм�

ства "КДЦ Печерського району" Люд�

мила Кравчук. — Наша поліклініка на

90 % обладнана за табелем оснащення

для КДЦ, тобто, до цього ми йшли ево�

люційним шляхом, а район та місто до�

помагало комплектувати обладнання,

як пообіцяли це робити і надалі. До ре�

чі, у нас укладені договори з 22�ма стра�

ховими компаніями, лікарі у визначе�

ний час приймають пацієнтів зі страхо�

вими полісами і таким чином отриму�

ють вищу заробітну плату". Щодо паці�

єнтів поліклініки, то їх наразі зміна ста�

тусу медзакладу не дуже турбує. Люди

задоволені обслуговуванням і уважніс�

тю персоналу, а от хвилюються щодо

вартості медикаментів, які б’ють по ки�

шені пенсіонерів.

"Ми розуміємо, що для пенсіонерів і

"бюджетників" питання медикаментоз�

ного забезпечення є, напевно, одним з

найголовніших. Тому в наступному році

запровадимо програму, яка дозволить,

незалежно від того, в медичний заклад

якого рівня ви потрапили, отримати

повний набір необхідних медикаментів.

Це буде перший крок до впровадження

повноцінної системи пільгового медич�

ного страхування",— підсумував Олек�

сандр Попов

Голова КМДА Оле сандр Попов особисто ознайомився з ходом реформ вання медичної ал зі на базі Конс льтативно-діа ностично о
центр в Печерсь ом районі столиці

Допомога поруч із нами 

На Володимирсь ом рин провели а цію з
попередження іпертонії та ц рово о діабет

СТОР. 2 

Антикварний салон,
відреставроване кіно та неоновий
велопарад 
"Хрещати " с лав ці ав про рам на вихідні
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Шановні читачі!
Щиро вітаю Вас на сторін ах азети Київсь ої

місь ої ради "Хрещати "!
Відомо, що життя — це постійні зміни, адже тіль-
и та воно може розвиватися та вдос оналювати-
ся. Не є винят ом і життя нашо о видання, де сти-
м лом до новацій насамперед є звернення й поба-
жання читачів. Йд чи їм наз стріч, ми вирішили змі-
нити онцепцію азети. Тож вже з наст пно о тижня
з стрічайте "Хрещати " новом форматі А-3, я ий
має стати для Вас більш зр чним під час читання та
пере ляд шпальт азети.
Та ож відтепер наші щоденні номери вівторо , се-

ред та п’ятницю на 8-ми сторін ах в основном б -
д ть присвячені офіційном життю столиці. Там п блі-
ватим ться нормативно-правові а ти та інші офіцій-

ні до менти місцевих ор анів влади. А "четвер овий"
номер виходитиме в розширеном обсязі — на 24-ти
сторін ах, та матиме свою о рем місію, більше он-
центр ючись на повся денном житті иян та остей
міста. Ми обов'яз ово б демо врахов вати Ваш д м-

щодо підбор тем для п блі ацій в цих вип с ах а-
зети, аби зробити їх ма симально орисними та ці а-
вими. Номер та ож відображатиме " артин " життя
за тиждень, міститиме о ляд найважливіших подій і
новин — політи и й е ономі и, с спільства, льт ри
та спорт . Вели ва приділятимемо й висвітленню
питань та тенденцій різних се ментів бізнес , що сто-
с ються я життя підприємців, та і аманця й прав
простих споживачів, адже від доброб т ожно о з
нас залежить доброб т міста та раїни. Особливе міс-
це в номері займатим ть матеріали про пош и д -
ховних істин та про здоровий спосіб життя. Д маю, ні
в о о немає жодно о с мнів , що все це сьо одні є
ритично необхідними ро ами для змін на раще.
Тож я що Ви хочете дол читися до цьо о проце-

с або маєте я ісь пропозиції чи побажання до ре-
да ції, надсилайте їх на наш еле тронн адрес
info@kreschatic.kiev.ua, або телефон йте: (044)
502-34-37. Завжди б демо раді висл хати Вас та
за можливості — допомо ти.
Змінюємось разом!

З повагою, найкращими побажаннями
та надією на подальшу співпрацю,

в. о. головного редактора 
Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

У номері

Новини
У парку відпочинку "Оболонь"
з’являться оглядові та спортивні
майданчики і світломузичний
фонтан
У пар відпочин "Оболонь", що розташований в
рочищі Натал а, план ють створити с часний пар-
овий омпле с. Про це розповів олова Оболон-
сь ої райдержадміністрації Василь Антонов під час
робочої з стрічі-наради щодо ре онстр ції пар .
Та , оновлена зона відпочин має врахов вати по-

треби різних р п населення. Зо рема план ється по-
діл на де іль а ф н ціональних зон: оловний б львар
з майданчи ами відпочин й світлом зичним фонта-
ном, о лядові та дитячі майданчи и з автодромом, а
та ож майданчи и для а тивно о відпочин й спорт
для всіх ві ових р п населення. Для льт рно о від-
почин передбачено б дівництво естради для вист -
п м зичних та творчих оле тивів, а для любителів
велосипедних чи роли ових про ляно б д ть ство-
рені велосипедні доріж и. Сам же пар додат ово
озеленять різними породами дерев та щів, віднов-
лять азони, оформлять л мби де оративними віта-
ми. Насам інець олова район за важив на необхід-
ності ма симально збере ти наявні зелені насаджен-
ня під час ви онання б дівельних робіт

Вихідними рух на Південному
мосту буде обмежено
Ком нальна орпорація "Київавтодор" попереджає

столичних водіїв про част ове обмеження р х авто-
транспорт на 2-й см зі верхової сторони Південно-
о мост в напрям з проспе т Бажана на Наддніп-
рянсь е шосе. Та , 25 жовтня о 22.00 працівни и КП
"Київшляхміст" рам ах під отов и до зими розпоч-
н ть планові роботи з ремонт деформаційно о шва
на Південном мостовом переході через Дніпро.
Завершаться роботи в понеділо , 28 жовтня, о 6.00.
У ом нальній орпорації просять водіїв із роз мін-
ням поставитися до тимчасових незр чностей та за
можливості обирати інші маршр ти р х

За словами Валентина Парія, Благодійна організація

"Муніципальна лікарняна каса міста Києва" підписала

договори про співпрацю зі 112�ма медичними заклада�

ми міста, підпорядкованими Департаменту охорони

здоров’я.

"Головним завданням на етапі становлення Муніци�

пальної лікарняної каси ми вбачаємо максимальне залу�

чення до участі в проекті медичних установ Києва. Член

каси має бути впевнений, що отримати допомогу чи лі�

ки за рахунок благодійної організації він зможе у будь�

якому зручному для себе медичному закладі. В тому

числі й у спеціалізованому",— зазначив пан Парій.

Голова правління Муніципальної лікарняної каси Ки�

єва також зауважив, що робота з розширення мережі ме�

дичних закладів, які братимуть участь у проекті, триває.

Крім того, до нього залучають столичних породіль, аф�

ганців та чорнобильців. У рамках реалізації соціальних

ініціатив Президента України Віктора Януковича та іні�

ціатив з модернізації системи охорони здоров’я столич�

на влада ухвалила рішення профінансувати участь цих

категорій киян у лікарняній касі коштом міського бю�

джету. Таким чином, і вступний внесок, і подальші що�

місячні платежі за афганців та чорнобильців сплачува�

тиме місто.

"Зокрема за посередництва Муніципальної лікарня�

ної каси породіллі отримуватимуть пакет медикаментів

та виробів медичного призначення, необхідних при по�

логах. Такий пакет їм буде надано абсолютно безкош�

товно",— зазначив Валентин Парій
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Наразі рам ах роботи М ніципальної лі арняної аси міста Києва пролі овано май-
же чотири тисячі пацієнтів, я і є її членами. За алом столична аса об’єдн є близь о
18 тисяч иян. Про це розповів олова правління МЛК Києва, до тор медичних на ,
професор Валентин Парій.

Наталка МИКОЛАЄНКО
"Хрещатик"

У Києві медичні реформи ви-
ходять на я існо новий рі-
вень. Після створення понад
120-ти амб латорій та широ-
о о впровадження інстит т
сімейних лі арів заверш єть-
ся реєстрація онс льтативно-
діа ностичних центрів на базі
центральних полі ліні райо-
нів. Учора олова КМДА Оле -
сандр Попов особисто озна-
йомився з ходом ви онання
завдань Про рами е ономіч-
них реформ та соціальних іні-
ціатив Президента У раїни
щодо реформ вання медичної
ал зі на базі КДЦ в Печер-
сь ом районі.
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Новини

Транспортників столиці привітали 
з Днем автомобіліста й дорожника
Заст пни олови КМДА Михайло Костю привітав працівни ів автомо-

більно о транспорт та дорожньо о осподарства Києва з Днем автомо-
біліста й дорожни а, я ий в У раїні відзначають в останню неділю жовтня.
Він вр чив ращим представни ам ал зі Почесні рамоти з на оди

професійно о свята та зачитав привітання від очільни а КМДА Оле сан-
дра Попова.
“Перед нами я місь ою владою та вами я представни ами автодо-

рожної ал зі стоїть завдання — приведення транспортно о бло столи-
ці до взірця, я ий задовольнятиме всі потреби населення. Це с ладно,
адже чим транспорт працює раще, тим вимо и до ньо о вищі. Та я вірю,
що разом нам це під сил , бо ожен із вас є професіоналом, нашою опо-
рою й надією”,— на олосив Михайло Костю .
О рім побажань, заст пни олови КМДА та ож поділився з транс-

портним оле тивом планами на майб тнє. Зо рема він зазначив, що
2014 рі , з ідно з на азом Президента У раїни, є ро ом ва и до дорі ,
їх ремонт й модернізації, том він б де особливо напр женим для
представни ів транспортно о бло столиці

Дев’ять переходів на проспекті Перемоги 
відремонтують до кінця року
У Києві триває апітальний ремонт проспе т Перемо и. Та , станом

на сьо одні вже влаштовано три шари асфальтобетонно о по риття
проїзної частини на відріз від емпін “Пролісо ” до Святошинсь о о
шляхопровод за альною площею 105 тис. в. м. Крім то о, встановле-
но 3 м бар’єрно о о ородження та нанесено дорожню розміт . На
цьом ж відріз наразі заверш ються роботи з облашт вання трот арів
та велосипедних доріжо , наноситься відповідна розміт а. Я повідоми-
ли в КК “Київавтодор”, та ож до інця ро завершиться апітальний ре-
монт 9-ти підземних пішохідних переходів, що розташовані на проспе -
ті, з 17-ти запланованих. Триває й ре онстр ція шляхопровод на пе-
ретині просп. Перемо и та А адемі а Палладіна. Нині там здійснюється
ремонт нижньої частини шляхопровод . За алом рам ах ре онстр ції
проспе т передбачається заміна асфальтобетонно о по риття проїжд-
жої частини на площі 405 тис. в. м, а та ож 150 тис. в. м трот арів.
За альна вартість б дівельних робіт с ладає майже 440 млн рн. За
мови стабільно о фінанс вання ре онстр цію об’є та план ється за-
вершити до р дня 2014 ро

Цифра дня

54,8 тис. тонн 
вантажів перевезено авіакомпаніями, зареєстрованими у місті Києві, в
січні–серпні 2013 року (139,7 % до рівня січня–серпня 2012р.) 
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Підприємець самовільно захопив ділянку 
під будівництво ТЦ та СТО
Про рат ра Деснянсь о о район столиці від рила римінальне про-

вадження за фа том самовільно о зайняття земельної ділян и, на я ій
підприємець план вав неза онно розмістити тор овельний омпле с та
станцію технічно о обсл ов вання автомобілів.
У ході про рорсь ої перевір и встановлено, що ерівни приватно о

підприємства самочинно обніс бетонним пар аном земельн ділян пло-
щею 2600 м2 на в л. Еле тротехнічній та розпочав під отовчі роботи зі
зведення на цій території тор овельно о омпле с та СТО.
При цьом б дь-я і рішення про передач вищезазначеної землі під б -

дівництво ор анами влади не хвалювалися, і до менти, що б засвідч -
вали право орист вання нею, підприємства відс тні.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі Деснянсь ої про рат ри,

зв’яз з виявленими пор шеннями правоохоронцями розпочато римі-
нальне провадження за ч 1. ст. 197-1 КК У раїни — “Самовільне зайнят-
тя земельної ділян и та самовільне б дівництво” — й заявлено позов до
с д з вимо ою зобов’язати підприємство поверн ти до ом нальної
власності ділян , привівши її придатний для ви ористання стан.
Крім то о, в своєм позові про рат ра вима ає стя н ти з пор шни ів

майже 140 тис. рн ш оди, завданої самовільним зайняттям земельної
ділян и

“Київавтодор” облаштував міжквартальні 
проїзди в шести районах столиці
Фахівці КК “Київавтодор”, відповідно до розпорядження КМДА, замі-

нили асфальтне по риття між вартальних проїздів та приб дин ових
територій шести районах столиці. За альна площа ви онаних робіт
становить 14 тис. в. м. Та , ремонтні роботи ви онано Голосіївсь о-
м районі за адресами: в л. Андрія Б бнова, 3, 7, 9; просп. 40-річчя
Жовтня, 92/1; просп. На и, 35. У Дніпровсь ом — на в л. Сер ієн а,
13-23 відремонтовано трот ари та замінено асфальтне по риття про-
їжджої частини. У Деснянсь ом — дорожнє по риття відновили на в л.
Оноре де Бальза а, 54-А — 58. У Подільсь ом ремонтні роботи ви о-
н валися на просп. Свободи, 2-В, 4, 4-А, 6, 6-А, а та ож на просп. Ва-
силя Пори а, 15 та 15-А. Завершено роботи й на в л. Клавдіївсь ій,
23/15, 32/4, 34, 36 та Бахмаць ій, 18, 20 Святошинсь ом , а та ож на
в л. Василя Блюхера, 12, 12-В, 12-Б Шевчен івсь ом районі

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

25, 26 і 27 жовтня в столиці відб д ться традиційні ярмар и. Зо рема в
п’ятницю тор ватим ть Голосіївсь ом районі – на просп. 40-річчя
Жовтня, 116, в л. Са са ансь о о, 71; в Деснянсь ом – на в л. А адемі-
а К рчатова (в межах в л. Мілютен а та Братиславсь ої); в Дніпровсь о-
м — на в л. Гродненсь ій, 1/35-5; в Оболонсь ом – на в л. Бережан-
сь ій, 15; в Печерсь ом – на розі в л. Л. Первомайсь о о та І. Мечни о-
ва, в л. Тверсь ий т пи , 6/8, пров. Вино радном ; в Подільсь ом – на
просп. Правди, 5-11; в Святошинсь ом — на в л. Підлісній, 8, розі в л.
Т л зи та б льв. Р. Роллана; в Солом’янсь ом — на в л. Освіти ( межах
в л. В зівсь ої та М. Кривоноса); в Шевчен івсь ом — на в л. Воров-
сь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої, в л. І. Я і-
ра, 19, в л. В. Пі а, в л. О. Гончара, 65-А. У с бот 26 жовтня ярмар ва-
тим ть в Голосіївсь ом районі – на в л. Маршала Конєва (в межах в л.
Вільямса та Ломоносова); в Дарниць ом – на в л. Рев ць о о; в Деснян-
сь ом – на в л. Саб рова ( межах просп. Мая овсь о о та в л. Бальза-
а); в Дніпровсь ом – на в л. А. Малиш а, 5-15; в Оболонсь ом – на
в л. Л. Гавро, 1-9; в Печерсь ом – на в л. Німансь ій, 3-7; в Подільсь о-
м – на просп. Мос овсь ом (біля К ренівсь о о пар ); в Святошин-
сь ом – на в л. Б л а ова; в Солом’янсь ом – на в л. Козиць о о, в л.
До чаївсь ій; в Шевчен івсь ом – на в л. В. Василевсь ої,
1-17. У неділю ярмар и відб д ться в Оболонсь ом районі – на в л. Дніп-
роводсь ій, 8 (селище Водо ін, х тори Ми ільсь ий та Редь и)

Робота над "сніговими" 
помилками
У Києві відбулися масштабні навчання всіх служб з ліквідації 
надзвичайних ситуацій взимку
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Кияни ще не с оро заб д ть тривал
зим 2013 ро . Напри інці березня
через сильні опади за лічені одини
меш анці столиці опинилися
справжньом сні овом полоні. Місь-
і сл жби виявилися не отовими до
та ої іль ості опадів, тож визволити
Київ з природної “бло ади” вдалося
лише за іль а днів. Синопти ам не-
має чим порад вати містян і цьо о
ро . Зима обіцяє б ти мінливою —
з різ ими перепадами температ ри
та не менш значними опадами. Са-
ме це спон ало влад вперше за
ро и незалежності У раїни провести
масштабні навчальні трен вання всіх
причетних до лі відації не оди
сл жб.

Показові навчання відбувалися у два етапи. На

першому було відпрацьовано алгоритм роботи

міжвідомчого оперативного штабу, який прий�

має стратегічні рішення і координує роботу всіх

міських служб, на другому ж відпрацьовували по�

ставлені завдання на практиці. До дій міжвідом�

чого штабу долучився і Прем’єр�міністр України

Микола Азаров. За результатами роботи штабу

глава уряду наказав звернути особливу увагу на

функціонування стоянок для великовантажного

транспорту на головних магістралях, організацію

управління дорожнім рухом, зокрема — соціаль�

но важливі вантажі. Також Прем’єр�міністр до�

ручив впровадити систему постійної співпраці й

залучення волонтерських організацій та окремих

груп до запобігання надзвичайних ситуацій та

ліквідації їхніх наслідків.

А от вже на другому етапі була відпрацьована

взаємодія всіх відомств та служб, приналежних

до ліквідації надзвичайних ситуацій. Було змо�

дельовано ситуацію, коли територію України

охопили сильні опади та хуртовини, а на терито�

рії Києва випала рекордна кількість снігу. Так,

на двох об’єктах були відпрацьовані питання об�

меження руху великовантажного транспорту на

в’їзді до столиці, вилучення із затору машин

швидкої допомоги і транспорту з соціально важ�

ливими вантажами (медикаментами, продукта�

ми тощо), буксирування транспорту тягачами,

роботи пунктів обігріву, снігоприбиральної тех�

ніки, ліквідації пошкодження тепломереж, очи�

щення доріг і тротуарів від снігу, взаємодії 

з волонтерами.

Всього у навчаннях взяло участь 230 осіб та 70

одиниць техніки різного призначення.

Основні помилки минулого року — запізніла

реакція на негоду, недостатня координація дій та

несвоєчасне інформування населення. Про це

заявив віце�прем’єр�міністр України Олександр

Вілкул. Після проведених навчань киян заспоко�

юють — всі недоліки враховані та усунуті.

“Клімат змінюється, ми бачили це минулої зи�

ми, і наступна також буде складна. Проте люди

мають бути надійно захищені та поінформовані.

Для цього всі служби повинні діяти на випере�

дження й скоординовано. Тому ми оновлюємо

систему оперативного реагування на надзвичай�

ні ситуації за участю всіх організацій, які мають

бути до цього залучені”,— наголосив пан Вілкул.

Як зазначив голова КМДА Олександр Попов,

місто забезпечене необхідною кількістю техніки.

При цьому була проведена масштабна робота з

підприємствами столиці для залучення їхніх за�

лізних “помічників” під час сильних снігопадів.

Достатньо в місті й посипальних матеріалів та

необхідних інструментів.

“Принципова різниця між ситуацією, що скла�

лася цієї весни, і нинішньою — це те, що тоді ми

реагували на критичну подію. Зараз же ми відпра�

цювали механізм попередження надзвичайної

ситуації, виявили недоліки та виправили їх. І

шлях, який ми пройшли, дає впевненість, що на

будь�які виклики ми зреагуємо вчасно та ефек�

тивно”,— запевнив пан Попов.

Зазначимо, що безпосередньо в Києві для очи�

щення вулиць від снігу виділено 390 одиниць спе�

ціальної техніки. Очищення прибудинкових те�

риторій здійснюватиметься комунальними під�

приємствами за допомогою 360 одиниць техніки

за участю 6 тисяч працівників. Для ліквідації ава�

рій в системах тепло�, газо� та водопостачання

створені аварійно�відновлювальні формування у

складі 130 одиниць техніки різного призначення

й близько 900 працівників. Приведені у готов�

ність техніка та ремонтні бригади ПАТ “Київене�

рго”, ПАТ “Київводоканал”, ПАТ “Київгаз” та

Київська служба порятунку. Крім міжвідомчого

оперативного штабу, в місті створенні районні

оперативні штаби з ліквідації надзвичайних ситу�

ацій у зимовий період

Допомога поруч із нами
На Володимирському ринку провели акцію з попередження 
гіпертонії та цукрового діабету
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Гіпертонія стала справжньою проб-
лемою для нинішньо о с спільства.
За даними МОЗ , третина населення
У раїни страждає на підвищений ар-
теріальний тис . І, на жаль, хвороба
“молодшає” — все частіше іперто-
нію виявляють в осіб до 30-ти ро ів.
При цьом лише 60 % людей знають
про своє захворювання, і тіль и о-
жен п’ятий отрим є лі вання. Тож
аби за ли ати людей важніше
стежити за своїм здоров’ям, днями
спеціальний п н т о ляд запрацю-
вав на столичном Володимирсь о-
м рин .

Пані Наталя працює на Володимирському рин�

ку вже декілька років. Про проблеми зі здоров’ям

підозрювала давно, однак часу ретельно обстежи�

тись чи хоча б навідатися до дільничного лікаря

постійно не вистачало. Тому дізнавшись, що за

місцем роботи запрацював пункт, де можна вимі�

ряти тиск та зробити експрес�тест на рівень цук�

ру в крові, вирішила більше дізнатися про стан

власного організму. Результати засмутили — в

жінки виявили гіпертонію, тож тепер пані Наталі

доведеться регулярно приймати ліки та проходи�

ти обстеження.

Лікар�терапевт Марина Барилюк зазначає —

така неповага до власного здоров’я стала нагаль�

ною проблемою для українського суспільства.

“Буває, що люди навіть не здогадуються, в якому

вони стані перебувають. У нас дуже низька куль�

тура ставлення до свого здоров’я. Профілактики

гіпертонії в країні фактично не існує. Дуже часто

перше звернення таких хворих до лікаря — це вже

гостра судинна катастрофа: інсульт або ін�

фаркт”,— зазначила пані Барилюк.

Акції з привернення уваги людини до власного

здоров’я неодноразово відбувалися в Києві — і

масштабно в центральній частині міста, і більш

локально — в аптеках чи окремих закладах столи�

ці. Вчора до такої ініціативи вирішив долучитися

і один з найбільших ринків — Володимирський.

Тут виділили окреме приміщення, де всі охочі —

працівники і відвідувачі — мали змогу прокон�

сультуватися у лікаря�терапевта, виміряти артері�

альний тиск та рівень цукру в крові, навіть отри�

мати рецепти і першу допомогу. Директор ринку

Лариса Ярошевич розповіла “Хрещатику”, що

була здивована кількістю охочих отримати таку

консультацію, через що довелося продовжити ро�

боту пункту на дві години. Тож керівництво роз�

глядає можливість запровадження функціону�

вання цього відділення на постійній основі.

Начальник управління охорони здоров’я Голо�

сіївського району Олена Довгань зазначила: екс�

прес�тест з вимірювання цукру зробило 154 лю�

дини, у 31�ї він виявився підвищеним. Свій арте�

ріальний тиск дізналося 79 осіб, і в 50�ти людей —

різні стадії гіпертонічної хвороби. При цьому

шести з них довелося відразу надати невідкладну

допомогу. Решті виписали ліки та рекомендації

щодо харчування і способу життя. Крім того, всім

порадили проходити регулярне обстеження у спе�

ціаліста.

Перевірив стан власного здоров’я і перший за�

ступник голови КМДА Анатолій Голубченко. Всі

показники виявилися в нормі, тож пан Голубчен�

ко жартує: хоч завтра — в космос! А якщо серйоз�

но, то посадовець переконаний — такі пункти ма�

ють стати нормою для міста.

“Я думаю, що ця акція стане постійною. Адже

сьогодні люди живуть у стані постійного стресу,

що негативно позначається на їхньому здоров’ї.

Тож такі пункти — це своєрідна профілактика за�

хворювань, в тому числі гіпертонії. І ці ініціати�

ви мають бути підтримані”,— зазначив Анатолій

Голубченко.

Зазначимо, що акція була організована за спри�

яння Департаменту промисловості та розвитку

підприємництва і Департаменту охорони здоров’я

спільно з керівництвом Володимирського ринку

Віце-прем’єр-міністр У раїни Оле сандр Віл л та олова КМДА Оле сандр Попов перевірили, я діятим ть
столичні сл жби і підрозділи разі вини нення надзвичайних сит ацій взим

Під час проведення а ції з попередження іпертонії та ц рово о діабет на Володимирсь ом рин
перевірив стан власно о здоров’я і перший заст пни олови КМДА Анатолій Гол бчен о
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Ділові новини

Україні вигідна зона вільної
торгівлі з ЄС
У раїна отримає значні е оно-

мічні ви оди від ладання У оди
про асоціацію та створення все-
охоплюючої зони вільної тор івлі
з Європейсь им Союзом. Про це
заявив прем’єр-міністр Ми ола
Азаров на IV Міжнародном чор-
номорсь ом е ономічном фо-
р мі в Ялті, інформ є рядовий
портал. "Від створення зони
вільної тор івлі з ЄС для У раїни
е ономічні ви оди перспе тиві
очевидні",— с азав Ми ола Аза-
ров. Він на адав, що після підпи-
сання У оди про асоціацію та
створення ЗВТ Євросоюз пра -
тично знімає ввізні мита з майже
97 % товарних позицій. Водно-
час У раїна збері ає певний рі-
вень захист , я ий діятиме про-
довж п’ятирічно о перехідно о
період .
Та ож повідомляється, що 23

жовтня Страсб рзі Європар-
ламент схвалив резолюцію що-
до Європейсь ої політи и с сід-
ства, я а містить низ важли-
вих положень частині відносин
між У раїною та ЄС. Визнаючи
про рес У раїни в реалізації
системних реформ, Європарла-
мент, зо рема, ре оменд вав
Раді ЄС підтримати рішення про
підписання і тимчасове застос -
вання У оди про асоціацію з
У раїною разі ви онання ви-
значених ритеріїв. Прийнят
резолюцію слід роз лядати я
важливе політичне рішення, я е
відображає наявний Європар-
ламенті широ ий онсенс с що-
до необхідності підписання У о-
ди про асоціацію під час Віль-
нюсь о о саміт "Східно о парт-
нерства"

У Києві — найкращий
благоустрій
23 жовтня ряд прийняв роз-

порядження "Про підс м и що-
річно о все раїнсь о о он р-
с "Населений п н т най ращо о
бла о строю і підтрим и ро-
мадсь о о поряд " за 2012 рі ".
Про це повідомив лава Мінре-
іонб д Геннадій Темни , ін-
форм є прес-сл жба відомства.
За першою ате орією населе-
них п н тів (міста понад 500 тис.
населення) I місце здоб ли Київ
та Одеса, ІI місце — Донець і
Дніпропетровсь , третє — Кри-
вий Рі та Львів. За др ою ате-
орією населених п н тів (міста
від 150 до 500 тис. населення)
I місце отримали Севастополь та
Кременч , II місце — Вінниця та
Ми олаїв, а III місце — Бер-
дянсь , Івано-Фран івсь і
Л ць . За третьою ате орією
населених п н тів (міста від 50
до 150 тис. населення) I місце
посіли Іллічівсь Одесь ої облас-
ті та Комсомольсь Полтавсь ої
області; II місце — Ковель Во-
линсь ої області, Артемівсь До-
нець ої області та Коломия Іва-
но-Фран івсь ої області; III міс-
це — Лозова Хар івсь ої області,
Червоно рад Львівсь ої області
та Первомайсь Ми олаївсь ої
області. За четвертою ате о-
рією населених п н тів (міста до
50 тис. населення) I місце —
міст Радивилів Рівненсь ої об-
ласті та Слав тич Київсь ої об-
ласті; II місце — Гл хів С мсь ої
області, Мир ород Полтавсь ої
області та Димитров Донець ої
області; III місце — Снятин Іва-
но-Фран івсь ої області, Ч їв
Хар івсь ої області та Ладижин
Вінниць ої області. За п’ятою а-

те орією населених п н тів (се-
лища) І місце — селища Кваси-
лів Рівненсь ої області та Козача
Лопань Хар івсь ої області;
ІІ місце — селища Гребін и Київ-
сь ої області та Чорнобай Чер-
ась ої області; ІІІ місце — сели-
ща Костянтинів а Ми олаївсь ої
області, Вели а Лепетиха
Херсонсь ої області та Залісці
Тернопільсь ої області.
За шостою ате орією населе-

них п н тів (села): І місце — села
Гаврилів а Хар івсь ої області та
Шотів а Херсонсь ої області;
ІІ місце — села Л ашів а Чер-
ась ої області, Кам’ян а Жито-
мирсь ої області та Поляна За-
арпатсь ої області; ІІІ місце —
села Нижній Вербіж Івано-Фран-
івсь ої області, М зи ів а
Херсонсь ої області та Мицівці
Хмельниць ої області. Відповідно
до отриманих місць, переможців
на ородять дипломами Кабмін
І, ІІ та ІІІ ст пенів

Права оренди та іпотеки:
спрощення

Нова реда ція постанови Каб-
мін щодо поряд реєстрації ре-
чових прав на нер хоме майно
передбачає спрощення реєстра-
ції прав, похідних від права влас-
ності — оренди та іпоте и. Я що
раніше ромадянин зм шений
б в звертатися до відділ дер-
жавної реєстрації речових прав
на нер хоме майно Державної
реєстраційної сл жби У раїни
тричі, то після прийняття вище-
в азаної рядової постанови до-
статньо б де лише одно о візит
для вирішення цьо о питання.
Про це заявив олова У рдерж-
реєстр Дмитро Ворона, повідо-

мили "Хрещати " в прес-сл жбі
відомства.
Реєстрація права оренди та

іпоте и мин лом проходила в
три етапи: перший — реєстрація
права власності на нер хоме
майно, др ий — реєстрація пер-
винно о до овор оренди і остан-
ній — реєстрація зміни або про-
довження первинно о до овор
іпоте и або оренди. "На сьо одні
ми ор аніз вали робот та им чи-
ном, що людина може до нас
звертатися безпосередньо і ми
б демо відпрацьов вати продов-
ження до оворів оренди, я і б -
д ть реєстр ватися спеціально-
м розділі нашо о реєстр ",— за-
важив пан Ворона. Тобто до-
статньо одно о візит для то о,
щоб відповідний відділ державної
реєстрації речових прав на нер -
хоме майно задовольнив всі за-
яви ромадян з цьо о привод .
Це сприятиме е ономії час та
більш ефе тивній роботі в дано-
м напрям

Нове у користуванні
надрами

23 жовтня 2013 ро на засі-
данні Кабмін б в схвалений
прое т Коде с У раїни про на-
дра (нова реда ція), розробле-
ний Міне оло ії спільно з
Держ еонадрами на ви онання
підп н т 107.1 п н т 107 На-
ціонально о План дій на 2012
рі щодо впровадження Про ра-
ми е ономічних реформ на
2010-2014 ро и "Заможне с -
спільство, он рентоспроможна
е ономі а, ефе тивна держава",
затверджено о У азом Прези-
дента У раїни від 12 березня
2012 ро № 187.

Основною новелою прое т є
запровадження принцип "єдино-
о ві на" та введення в цивільний
обі прав на орист вання надра-
ми, що надасть можливість відч -
ж вати права на орист вання
надрами, передавати застав
чи я внесо спільн діяльність.
Крім то о, новаціями є запрова-
дження он рсно о поряд на-
б ття права орист вання надра-
ми; введення вичерпно о перелі-

випад ів без он рсно о по-
ряд наб ття права орист ван-
ня надрами; прийняття рішення
за наслід ами он рс омісією,
до с лад я ої входять представ-
ни и ор анів влади, ромадсь их
ор анізацій і на овці; с ттєве
обмеження іль ості по оджень
(забезпечення проведення дере-
ляції сфері надро орист ван-

ня); оформлення всіх відносин з
ви ористання надр до овором
між переможцем он рс і
Держ еонадрами чи Радою мініс-
трів Автономної Респ блі и Крим
(щодо орисних опалин місце-
во о значення). У зв’яз з цим
не передбачається надалі існ -
вання інстит т спеціальних до-
зволів на ви ористання надр

Стати платником податків —
просто

Верховна Рада спростила реєс-
трацію та облі платни ів подат-
ів. За прийняття в цілом відпо-
відно о за онопрое т № 2054-а
(розроблено о Кабміном) про о-
лос вало 239 деп татів за міні-
мально необхідних 226, переда-
ють "У раїнсь і новини". До -
мент передбачає внесення низ и
змін до Подат ово о оде с :
с орочення стро повідомлення

бан ами подат ових ор анів про
від риття рах н ів платни ів по-
дат ів з 3-х робочих днів до не
пізніше ніж наст пно о робочо о
дня; с ас вання необхідності от-
римання свідоцтв про реєстрацію
платни а ПДВ; звільнення плат-
ни ів подат ів від обов'яз ово о
повідомлення онтролюючих ор-
анів про змін їхніх даних, я що
та і дані внесено в єдиний
держреєстр юросіб і фізосіб —
підприємців. Прийнятий за он та-
ож передбачає, що ан лювання
реєстрації платни а єдино о по-
дат може здійснюватися разі
наявності подат ово о бор на
ожне перше число місяця протя-
ом двох варталів поспіль. При
цьом разі ан лювання реєс-
трації платни а єдино о подат
за рішенням подат ових ор анів
с б'є т осподарювання може
знов перейти на спрощен сис-
тем оподат вання після за ін-
чення чотирьох послідовних вар-
талів. За даними Міндоходів, сві-
доцтво платни а ПДВ же з по-
чат наст пно о ро б де замі-
нено випис ою з від рито о ре-
єстр , до я о о всі платни и б -
д ть мати вільний і без оштовний
дост п.
Певні спрощення передбачені

та ож для інших ате орій плат-
ни ів. Та , ожен підприємець,
я ий не платить ПДВ, отримає
право б ти платни ом єдино о
подат відраз після реєстрації.
Обов'язо платни а повідомляти
онтролюючі ор ани про зміни
своїх даних б де с асовано, а
державні станови б д ть само-
стійно отрим вати необхідні відо-
мості в Єдином реєстрі юридич-
них осіб і фізичних осіб — підпри-
ємців
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 25 жовтня 2013 року

Бізнес ставить на кредит
В Україні вдосконалять систему кредитно�фінансової підтримки підприємництва

Активізувати економіку

Сьогодні за наявних високих процентних

ставок на кредити, які пропонують банки під�

приємцям, дуже складно розвивати бізнес.

Тож уряд взявся за вирішення цього питання.

"Треба визнати, що у перманентно складній

ситуації останніх років банківська система,

яку ми з величезними зусиллями стабілізували

після кризи 2008—2009 років, не взяла на себе

частку відповідальності за економічний роз�

виток країни",— констатує Микола Азаров.

Так, комерційні банки на 1 жовтня ниніш�

нього року залучили величезний ресурс: по�

над 425 млрд грн депозитів фізичних осіб.

"Це гроші наших громадян, отримані завдя�

ки збільшенню доходів населення. І як же

працює цей та інші банківські ресурси?

Фактично тільки на проїдання",— підкрес�

лив глава уряду.

Зокрема, з 1 березня 2010 року загальний

обсяг наданих споживчих кредитів на термін

до 1 року виріс у 2,4 разу. А обсяг кредитів

підприємствам терміном більше 1 року збіль�

шився лише на 22 %. При тому, що за цей же

час банківські депозити зросли у 2 рази.

"Треба усвідомити, що "споживча" модель

участі банків в економіці підтримує коротко�

терміновий попит, але не створює перспек�

тивних робочих місць і нових доходів, які, в

свою чергу, стануть новим ресурсом банків�

ської системи",— заявив Микола Азаров.

За його словами, жоден бізнес, крім спе�

кулятивного, не може нормально розвива�

тися, коли фінансові ресурси коштують по�

над 20 % на рік, тому Президент України по�

ставив завдання задіяти всі можливі меха�

нізми для здешевлення кредитного ресурсу

для підприємств уже до кінця року принай�

мні до 14 % річних. А в наступному році до�

ступність кредитних ресурсів для виробника

має стати головним генератором зростання,

і в першу чергу для проектів Програми акти�

візації економіки.

Сьогодні ж можна констатувати недостат�

ній рівень реалізації Державної програми

активізації розвитку економіки на 2013�2014

роки, визнають в уряді. Серед головних при�

чин цього — вкрай повільні темпи підготов�

ки та погодження заходів програми. Такі

підходи негативно позначаються на еконо�

міці та українських підприємствах. "Це

означає, що досі немає контрактів з гаранто�

ваним фінансуванням, під які можна креди�

туватися в банках. А отже — не було розмі�

щено замовлення на виготовлення продук�

ції. Це означає, що не було створено нових

робочих місць. Крім того, треба мати на ува�

зі, що будь�який новий проект в промисло�

вості, особливо проект із високотехнологіч�

ною складовою, має період підготовчої ро�

боти мінімум рік. А часу чекати у нас не�

має",— заявив пан Азаров.

Тож з метою пожвавлення програми

прем’єр також доручив Сергію Арбузову у

співпраці з Мінекономрозвитку та Мінфі�

ном представити план�графік щотижневого

розгляду урядом впровадження відповідних

проектів.

Банки "завжди готові"

Натомість фінансисти називають тенден�

цію до збільшення депозитів прямим свід�

ченням того, що система таки виходить з

кризи, відтак запевняють, що кредити по�

ступово дешевшатимуть. Банкіри поясню�

ють, що їм теж доводиться працювати в умо�

вах падіння економіки та зростання ризиків.

"В цих умовах банківська галузь (за поперед�

німи даними) за 9 місяців цього року збіль�

шила кредити в економіку на 6,1 %, в тому

числі фізичним особам — 103 %, юридич�

ним — 107,1 %. При тому зменшені серед�

ньомісячні відсоткові ставки за кредитами в

нацвалюті з 17,55 % до 15,21 %. Зменшені й

відсоткові ставки за строковими гривневи�

ми депозитами з 14,88 % до 10, 85 %. Поміт�

но зросли депозити — на 13 %, в тому числі

фізосіб на 16,2 %",— зазначають в Асоціації

українських банків (АУБ). При цьому там

зауважують, що хоча в цілому з 2008 року

кредити приросли лише на 8,5 %, що приму�

шує тверезо дивитися на поточні цифри,

спостерігається тенденція зростання забор�

гованості по ОВДП перед комерційними

банками. "Фактичним пріоритетом у діяль�

ності банків стало фінансування уряду, а не

економіки",— констатують в АУБ.

У свою чергу, в Незалежній асоціації бан�

ків України (НАБУ) запевняють, що наявна

тенденція зниження депозитних ставок мо�

же позитивно вплинути на вартість кредитів

і, відповідно, сприяти пожвавленню креди�

тування реального сектору економіки.

Також, як зазначає виконавчий директор

НАБУ Сергій Мамедов, фінустанови визна�

чають пріоритетним кредитування дрібного

і середнього бізнесу. "Багато підприємств

мають складності, а інші підприємства —

потужні фінансові потоки. І процентні став�

ки вже 14, 5 % — 15 %, що є нижче собівар�

тості для банків". Щоправда, проблемою за�

лишається і якість бізнес�планів, які оціню�

ють банкіри, намагаючись зрозуміти, на що

саме беруться гроші.

За словами пана Мамедова, банкам креди�

тування за 20 % самим не приносить задово�

лення, оскільки зворотність цих грошей

зменшується: "Прем'єр�міністр говорив, що

банки повинні кредитувати під 14 %, я це аб�

солютно підтримую, якщо будуть реальні

кроки. І банки будуть "за" не тільки 14 %, а й

12 %, 10 % і рівня Європи 6 — 8 %, а й роби�

ти все для цього можливе. Що я маю на ува�

зі? Активізація економіки і перехід на безго�

тівковий розрахунок. На сьогодні в готівці

перебуває 220 млн грн. Це половина депо�

зитного портфеля. Якщо готівкові гривні пе�

рейдуть в банківську систему, я думаю, став�

ка 12 % абсолютно буде реальною". При цьо�

му виконавчий директор НАБУ зауважує, що

ті заходи, які сьогодні застосовуються, вже

приводять до реальних результатів — банків�

ська система з початку року збільшила депо�

зити на 60 млрд грн, і це перший приріст та�

кого депозиту в національній валюті. "Кіль�

кість грошей в безготівковому розрахунку

буде збільшуватися, і процентні ставки змен�

шуватимуться. Держава зобов'язана активні�

ше проводити заходи щодо активізації кре�

дитування програм",— упевнений банкір.

Надія на Європу

Тим часом у Державній службі України з

питань регуляторної політики та розвитку

підприємництва визнають, що загалом про�

грами підтримки бізнесу сьогодні на прак�

тиці поки не працюють. "Реальної підтрим�

ки підприємництва в Україні немає, є лише

тільки слова. Наприклад, на програму під�

тримки розвитку підприємництва з бюджету

в рік виділяється трохи більше 10 200 тис.

грн. Причому порядок використання бю�

джетних коштів супроводжується великою

кількістю бюрократичних проблем, оскіль�

ки кошти, виділені бюджетом, повинні про�

йти низку процедур — згідно з постановою

Кабміну про порядок використаних коштів.

Після чого необхідно затвердити документ

паспортно�бюджетної програми, яка вельми

затратна в часі. І тільки після цього можна

говорити, що держава виділила фінансуван�

ня. Все це призводить до того, що не всі бю�

джетні програми до кінця року встигають

реалізовуватись і частина коштів еконо�

миться. Тому лише в цьому році вдалося

здійснити програму мікрокредитування",—

розповів перший заступник голови Держ�

служби України з питань регуляторної полі�

тики та розвитку підприємництва Олек�

сандр Потімков.

За його словами, позитивним моментом

для розвитку бізнесу має стати підписання

угоди про асоціацію України з ЄС. "Виникає

більше можливостей. Європа готова допо�

магати, запускати проекти інформаційні,

освітні і т. д. Але для того, щоб цей проект ді�

яв, необхідні зусилля підприємців",— зазна�

чив пан Потімков

За попередніми даними НБУ, обся редитно о портфеля
юридичних осіб з почат ро зріс на 7,1 % (44,4 млрд рн) і
станом на 1 жовтня 2013 ро ся н в 670,58 млрд рн. Серед-
ньоденні став и за редитами підприємств впродовж січня-ве-
ресня 2013 ро оливалися від 9,1 % до 20,2 % за редитами
в національній валюті та від 6,5 % до 12,6 % за редитами в іно-
земній валюті. На почато жовтня 2013 ро редити в ривні
форм вали 65,2 % від за ально о обся редитно о портфеля
юридичних осіб.
За даними опит вання "Ділові очі вання підприємств ІІІ
варталі 2013 ро ", проведено о НБУ, питома ва а респонден-
тів, я і план ють зал чати бан івсь і редити, порівняно з попе-
реднім варталом зросла з 41,1 % до 43,5 %. Найа тивніше за-
л чати редитні ошти план ють підприємства переробної про-
мисловості (58 % позитивних відповідей) та сільсь о о оспо-
дарства (53,3 %). Зростання потреби в пози ових оштах для
фінанс вання діяльності підприємств наст пні 3 місяці очі -
ють понад 25 % опитаних ерівни ів підприємств.
Серед основних фа торів, що зм ш ють підприємства від-
ладати зал чення редитних рес рсів від бан івсь их станов,
я і раніше, з ад ються висо ий рівень відсот ових ставо за

редитами (66,2 % опитаних), висо і вимо и до вартості заста-
ви (27,5 % опитаних), а та ож с ладна процед ра оформлення
до ментів (26 % опитаних). Та ож, на д м представни ів біз-
нес , попит на бан івсь е редит вання стрим ють занадто о-
рот і терміни редит вання (17,6 %), недос оналі механізми за-
стави (14,5 %) та оливання рс ривні відносно основних ва-
лют (7,7 %). Крім то о, 29,1 % опитаних за алі не план ють за-
л чати редитні рес рси, маючи інші джерела фінанс вання, а
ще 15,5 % — через невпевненість спроможності своєчасно
ви онати бор ові зобов’язання.
Серед причин, що стрим ють розвито виробництва та не а-

тивно впливають на платоспроможність підприємств, найбіль-
ша іль ість респондентів називає висо і ціни на енер оносії,
сировин й матеріали, сильн он ренцію та надмірний подат-
овий тис . Для підприємств сільсь о о осподарства, пере-
робної та доб вної промисловості перше місце за ст пенем
вплив займають ціни на енер оносії. На др ом місці — ціни
на сировин та матеріали. На висо он ренцію найбільше
с аржаться підприємства тор івлі та транспорт . При цьом об-
межений дост п до редитів вважають стрим ючим чинни ом
лише 14,5 % респондентів.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Марта КОХАН, Світлана МАЖУРІНА
"Хрещатик"

Уряд запевняє, що робить се можливе, аби нівелювати вплив по-
аної он’юн т ри для раїнсь их товарів на світових рин ах, с-
ладнення в тор івлі з раїнами Митно о союз , з пин и нафтохі-
мічної ал зі та несприятливих по одних мов, адже все це позна-
чається на роботі е ономі и. Водночас однією з найбільших пере-
пон для її розвит є недостатній дост п бізнес до фінансових ре-
с рсів в У раїні. Сьо одні без ардинально о збільшення дов остро-
ово о редит вання реально о се тора е ономі и неможливо наро-
щ вати виробництво і одночасно модерніз вати вітчизняні підпри-
ємства. Тож днями прем’єр-міністр Ми ола Азаров дор чив першо-
м віце-прем’єр-міністр Сер ію Арб зов разом із фахівцями На-
ціонально о бан либо о вивчити можливості створення ма си-
мально сприятливих мов для та о о редит вання в інтересах роз-
вит та представити відповідні пропозиції на роз ляд ряд .
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МЕДИЦИНА
Хрещатик 25 жовтня 2013 року

Днями на зустрічі з лікарями первинної ланки медич�

ної допомоги, що відбулася у стінах Центральної район�

ної дитячої поліклініки на Оболоні, представники КМДА

передали ключі від новеньких легкових автомобілів Geely

та сертифікати на медичне устаткування новим власни�

кам. Так, Центр первинної медико�санітарної допомоги

№ 1, що був сформований шляхом злиття Поліклініки

№ 1 та дитячої поліклініки, отримав обладнання й меди�

каментів на суму 1,630 тис. грн, а Центр ПМСД № 2, у

який була реформована Поліклініка № 3, – 682 тис. грн

відповідно. Також лікарі й медсестри зраділи приємній

новині, що вже з листопада їхній щомісячний заробіток

складатиме мінімум 5,5�6 тис. грн і більше.

Директор Центру ПМСД № 2 Валерій Торпан, прий�

маючи сертифікат на нове обладнання, з гордістю подя�

кував присутнім: “Я хочу висловити щиру подяку за

щедрий подарунок від імені всього колективу. Я завжди

намагався мислити як лікар первинної ланки надання

медичної допомоги. І ви подарували нам саме те, що за�

раз необхідно району. Ми виправдаємо довіру”.

Проте це не останні кошти, на які можуть розрахо�

вувати фахівці у галузі охорони здоров’я міста Києва.

КМДА підписала договори з фармацевтичними ком�

паніями на закупівлю необхідних медикаментів доро�

гих категорій — це ліки, які коштують від 300 грн і ви�

ще. Сума договору складає більш ніж 4,5 млн грн.

Препарати будуть розподілені між усіма районами

столиці, й надалі ці запаси будуть постійно поповню�

ватись. Така ініціатива столичної влади стосується в

першу чергу соціально незахищених верств населен�

ня, пільговиків і тих громадян, які просто не можуть

дозволити собі їх придбати.

“Реформа у галузі охорони здоров’я є головною в на�

шій державі. Якщо ми не реформуємо цю сферу, не зро�

бимо так, щоб громадяни наші були здоровими, то жод�

на інша реформа буде неможливою”,— запевнив при�

сутніх заступник голови КМДА Віктор Корж.

Загалом на медичну реформу в столиці виділено до�

датково 50 млн грн до фонду заробітної плати, придба�

но устаткування на 60 млн грн, а також 150 спеціальних

автомобілів вже поповнили медичний автопарк міста.

Все це не просто цифри, а матеріальні блага, якими міс�

то вже володіє і які розпочнуть свою роботу найближчи�

ми днями.

Реформа передбачає підвищення оперативності на�

дання медичних послуг, а нова система оплати праці

спонукатиме медичних працівників виконувати свої

професійні обов’язки більш якісно. Буде створена елек�

тронна система обліку медичної інформації, зокрема —

пацієнти отримають електронні картки, що значно

спростить процес лікування та контролю за якістю на�

дання медичних послуг. Відтепер не буде необхідності

намагатися розібрати почерк лікаря та носити з собою

кілограми паперу історій хвороб. До речі, і випадків за�

хворювань має стати менше, оскільки попереджувати їх

буде простіше

Олекса ЧЕРЕВАТИЙ,
спеціально для “Хрещатика”

У серед в історичній б дівлі
Мало о Маріїнсь о о палац ме-
дична спільнота У раїни вшано-
в вала номінантів Національної
Медичної Премії, найпрестижні-
шої на ороди в медичній ал зі
нашої держави. Близь о трьох-
сот представни ів влади, фар-
мацевтичних омпаній, на овців
та представни ів ЗМІ мали змо-

познайомитися та поспіл ва-
тися з андидатами на почесне
визнання ромадсь ості та дер-
жави.

Варто зазначити, що офіційна церемонія в

Малому Маріїнському стала лише передмо�

вою, бо під час урочистого вечора обирали

саме кандидатів на це почесне звання. Імена

ж переможців визначатимуться через півро�

ку. Навряд чи можна позаздрити членам жу�

рі, оскільки визначити найкращих серед

справжніх фахівців (а це більше ста лікарів

різної спеціалізації) справді важко.

Під час заходу заступник міністра охорони

здоров’я України Олександр Толстанов за�

значив: “Ми дотичні до величезної події,

підсумкова частина якої має відбутися напе�

редодні святкування Дня медичного праців�

ника, в червні. Ідея Національної медичної

премії — вшанування величезною громадою

тих людей, які все зробили для того, щоб ще

і ще раз заявити про важливість нашої про�

фесії. Щоби ще раз засвідчити перед грома�

дою — в медицині працюють люди, єдиним

бажанням і покликанням яких є зробити

все, аби зберегти здоров’я людей”.

Ректор Національної медичної академії

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

(НМАПО), член оргкомітету конкурсу “На�

ціональна Медична Премія 2013 року” Юрій

Вороненко розповів “Хрещатику”: “Треба

провести заходи, щоб показати внесок ліка�

рів, медсестер, науковців, інших працівників

нашої медичної системи. Створюючи Націо�

нальну медичну премію, ми ставили перед

собою кілька завдань. Перше — максималь�

на об’єктивність і прозорість. Не може бути

так, щоб хтось незаслужено попав на верши�

ну цього медичного Олімпу”. За словами па�

на Вороненка, переможці, окрім професій�

них, повинні мати високі особистісні якості.

Велике значення надається етичності пове�

дінки працівника та ставлення до нього з бо�

ку громади. “Перед нами також виникло зав�

дання визначити тих, хто обиратиме пере�

можців. Хто повинен обирати найкращих?

Тільки працівники міністерства? Ні. Тільки

вчені? Також ні. Ми хотіли, щоб до складу

журі входили відомі фахівці з різних сфер”,—

зазначив Юрій Вороненко.

На початку заходу для представників ЗМІ

провели брифінг. Про особливості та інтри�

гу конкурсу журналістам по черзі повідали

члени оргкомітету. В своїх виступах кожен з

організаторів наголошував на тому, що це не

просто конкурс, а справжня велика подія в

медичному світі країни, яка може змінити

ставлення до медичного працівника в на�

шому суспільстві.

Зокрема голова оргкомітету конкурсу Ва�

силь Лазоришинець зазначив: “Ви сьогодні

представляєте тут 1 200 000 медичних пра�

цівників, які трудяться на ниві охорони здо�

ров’я. І в усіх куточках нашої країни ці люди

свідомо віддають своє здоров’я, а інколи й

життя для того, щоб надати якісну своєчас�

ну медичну допомогу. На жаль, про це ми не

завжди пам’ятаємо. Тому ідея створення

Національної премії полягала в тому, щоб

підвищити престиж медичного працівника.

Нашим лауреатам необхідно дати визнання

в усьому суспільстві. Сьогодні ми з вами

підводимо першу риску в нашому конкурсі.

Понад 900 медиків подали заявки на участь

у конкурсі, але ми вибрали 111 кандидатів.

Це тільки перший етап”.

Цікаво було дізнатися і про думку самих

номінантів. Так, за словами пані Любові,

яка представляла Київський міський центр

здоров’я, подібні заходи дійсно необхідні.

Хоча вона особисто вперше на такій події,

все�таки впевнена, що участь у конкурсі

найкращим чином позначиться на роботі

установи, в якій вона працює.

“Наш центр — це єдина профілактична

організація в Києві. Ми ведемо пропаганду

здорового способу життя та необхідності

профілактики. Я маю медичну освіту, вже ба�

гато років працюю інструктором в нашому

центрі, тому, мабуть, і потрапила сюди. Я

вважаю, що участь у такому конкурсі прес�

тижна для нашої організації, це підніме її ав�

торитет. Цей конкурс — стимул для медич�

них працівників”,— розповіла “Хрещатику”

пані Любов.

Хто стане найкращим в медичному світі

нашої країни, дізнаємося вже влітку. А поки

що маємо ще час отримати більше інформа�

ції про кандидатів та саму Національну ме�

дичну премію, адже, за словами організато�

рів, цей конкурс має всі передумови, щоби

стати українським “Оскаром” у медицині

Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У жовтні в сьом світі відзначають Дні
боротьби з ра ом молочної залози. З
цією нед ою сти ається все більше жі-
но , і вона, на жаль, “молодшає”. Вод-
ночас меди и підбадьорюють — на по-
чат ових стадіях хвороба спішно піддає-
ться лі ванню. Мин лої с боти в Києві
відб вся Десятий марш життя та надії
“Всім світом проти ра ”.

Рак молочної залози є однією з найгостріших проблем

жіночого здоров’я. У Києві рівень захворюваності досить

високий. У 2012 році показник дорівнював 79,8 на 100 тис.

жіночого населення (у 2008 році — 72,1). Проте рак — не

вирок, і на цьому акцентували увагу учасники Маршу жит�

тя та надії, який проходив від Михайлівської площі до Ки�

ївської міської державної адміністрації на Хрещатику і був

організований Всеукраїнською громадською організацією

інвалідів “Разом проти раку” спільно з Київською міською

громадською організацією “Амазонки”.

“Наша головна мета — закликати жінок звернути увагу

на своє здоров’я,— розповіла “Хрещатику” президент

КМГО “Амазонки” Лариса Лопата.— Ми хочемо на сво�

єму прикладі показати киянкам, що рак молочної залози

виліковний”.

Захворіти на рак молочної залози може будь�яка жінка,

однак у одних ризик захворювання високий, а в інших —

низький. Факторами, які підвищують ризик захворюван�

ня, є вік понад 40 років, спадкова і сімейна схильність то�

що. Проте медики зауважують, що зараз рак молочної за�

лози значно “помолодшав”. За словами директора

Національного інституту раку Ігора Щепотіна, все частіше

цю недугу виявляють у молодих жінок, тож ультразвукову

діагностику бажано проводити раз у два�три роки, почи�

наючи з 18�20 років, а з 30�річного віку — щороку.

Як і в усьому світі, захворюваність на рак молочної зало�

зи в Україні зростає — в середньому на 1�2 % за рік. І на

сьогодні в структурі онкопатології жінок рак грудної зало�

зи — на одному з перших місць. В цілому щорічно це гріз�

не захворювання забирає життя майже семи з половиною

тисяч наших жінок.

Всеукраїнський день боротьби із раком молочної залози

відзначають для того, щоб звернути увагу громадськості на

стрімке зростання показників захворюваності на цю неду�

гу в Україні.

“У нашій країні склалася парадоксальна ситуація, бо

часто виходить так, що жінки помирають не від пухлини, а

через нестачу інформації. Якщо вони дбатимуть про себе,

то зможуть уникнути дуже багатьох ускладнень,— пояс�

нює Лариса Лопата.— Зараз триває потужна інформаційна

кампанія протидії онкологічним захворюванням, до якої

залучено національну збірну України з футболу. Відповідні

промо�ролики транслюють найбільші телевізійні канали,

необхідна інформація розміщена в метро та наземному

транспорті Києва”.

Також запроваджено безплатну телефонну “гарячу лі�

нію” 0�800�50�50�90. Зателефонувавши за цим номером з

понеділка по п’ятницю з 9.00 до 17.00, можна отримати

спеціалізовану і кваліфіковану інформаційну допомогу з

питань профілактики та ранньої діагностики раку молоч�

ної залози.

У Київському центрі здоров’я закликають жінок щоміся�

ця обстежуватися самостійно. Методика огляду молочних

залоз досить проста. Проводять його один раз на місяць в

перший тиждень після менструації. Під час огляду перед

дзеркалом необхідно звернути увагу, чи є зміни звичної

форми або розміру залоз, втягнення або випинання, почер�

воніння, припухлості ділянок шкіри, втягнення соска.

Прозорі або кров’янисті виділення з нього, ущільнення та

припухлість лімфатичних вузлів в підпахвовій ділянці —

сигнал, що необхідно терміново звернутися до фахівця.

Психоемоційні навантаження, приховані образи, хро�

нічне безсоння, постійна зміна часових поясів дуже впли�

вають на гормональний стан жінки. Тому аби не хворіти,

лікарі радять уважно ставитись до свого здоров’я та вести

повноцінний якісний спосіб життя

В б дівлі Мало о Маріїнсь о о палац відб лося вшан вання номінантів Національної Медичної Премії, найпрестижнішої на ороди в медичній ал зі
нашої держави

Ще кроком ближче 
до здорового життя
Медзакладам Оболонського району передали нові
автомобілі та обладнання

Кирило ФОМІНОВ,
спеціально для “Хрещатика”

Упродовж тижня в більшості столичних
районів пройшла рочиста передача но-
вень их автіво і обладнання для потреб
місцевих меди ів. Цьо о раз збільшення
та по ращення стан матеріально-техніч-
ної бази медза ладів відб лося на Обо-
лоні. Вони отримали від влади міста 13
нових автомобілів для сімейних амб ла-
торій та обладнання на більш ніж 2 млн
рн для потреб районних центрів первин-
ної меди о-санітарної допомо и.

Журі визначилося з номінантами 
на медичну премію
Імена переможців найпрестижнішого конкурсу стануть відомі напередодні професійного свята 
українських лікарів

У столиці відб вся Десятий марш життя та надії "Всім світом проти ра "

З метою по ращення стан матеріально-технічної бази медза лади Оболонсь о о район отримали від столичної влади
13 нових автомобілів для сімейних амб латорій та обладнання на більш ніж 2 млн рн

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Онкологія — не вирок
Лікарі закликають киянок систематично 
обстежуватися у мамолога
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До ювілею музей Шевченка
отримає нове життя
В приміщенні закладу тривають 
ремонтно�реставраційні роботи
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Останніми ро ами б дівля
Національно о м зею Та-
раса Шевчен а переб вала
в жахливом стані, а її іс-
н ванню за рож вали над-
мірна воло ість, рибо та
відс тність вентиляції. Нині
т т тривають ремонтно-
реставраційні роботи, по-
ли ані арант вати ба а-
торічн безперебійн робо-
т станови та створення
належних мов для збере-
ження йо о фондів.

Нещодавно хід ремонту проінс�

пектували міністр культури Леонід

Новохатько та голова КМДА Олек�

сандр Попов.

"Проект ремонтно�реставрацій�

них робіт передусім передбачає

створення повноцінної вентиляцій�

ної системи, яка дозволить зберіга�

ти та виставляти експонати згідно з

сучасними вимогами до роботи му�

зею, гарантувати збереження без�

цінних експонатів",— наголосив

Олександр Попов.

Із півтора десятка експозиційних

залів зараз для відвідувачів працю�

ють лише дві, але після 20 листопада

їх теж закриють. У музеї розпоч�

нуться інтенсивні роботи. Першо�

чергове завдання — виконати все

необхідне до настання холодів.

"Повністю зроблений фасад, який

виходить на бульвар Шевченка,—

розповів директор Національного

музею Шевченка Дмитро Стус.—

Проведені роботи з гідроізоляції та

хімізації всього периметру. Внут�

рішні роботи розпочнуть, коли ми

відселимо звідси людей".

Також в музеї відбувається рекон�

струкція системи опалення та венти�

ляції, здійснюється капітальний ре�

монт покрівлі та водовідводів. Колек�

ції музею нічого не загрожує, вона за�

лишається під охороною у фондосхо�

вищах, розташованих на першому

поверсі будівлі, де ремонтні роботи

проводити не будуть.

В результаті в оновленому музеї

з’являться сучасні фондосховища з

обладнанням, яке дасть змогу збе�

регти експонати у належному стані.

Музей стане доступнішим для від�

відувачів завдяки ліфту та пандусам

для пересування людей з обмежени�

ми можливостями. Проектом також

передбачено спорудження двоярус�

ного перекриття двору. За рахунок

цих додаткових площ збільшать екс�

позиційні площі музею, а також

системно вирішать невідкладні ін�

женерні проблеми. У підвальному

приміщенні добудови розмістять

технічне устаткування вентиляцій�

ної та опалювальної систем.

Всі кошти на ремонт виділені з

державного бюджету.

Під час інспекції міністр культури

Леонід Новохатько зазначив, що за�

ходи, які нині відбуваються до 200�

річчя Шевченка й у Києві, і на Чер�

кащині, і в інших місцях, необхідні

для того, щоб Україна гідно була

представлена в усьому світі.

Завершити всі роботи обіцяють у

січні, аби у музейників був час доб�

ре підготуватись до ювілею. А для

відвідувачів заклад відкриє двері у

березні наступного року — до дня

народження Кобзаря

Рушник об’єднає Україну
До 200�річчя з дня народження Тараса Шевченка
вишиють витвір мистецтва

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У рам ах Все раїнсь ої льт рно-мис-
тець ої, с спільно-політичної а ції "Обні-
міться ж, брати мої..." план ють вишити
семиметровий р шни , над я им працю-
ватим ть народні майстрині з різних ре-
іонів. Ця ні альна пам’ят а не лише
символічно поєднає всю раїн , а й стане
справжнім подар н ом до ювілею Кобза-
ря.

Організатори акції вже мають досвід: у 2007�2008 ро�

ках вони втілили в життя не менш масштабний про�

ект — "Рушник національної єдності".

"Рушник для Шевченка не був пустим звуком, поет

виріс серед них,— зауважив голова Фонду "Український

рушник" Микола Степаненко.— Це була б історична

пам'ятка для наших нащадків про святкування 200�річ�

чя Шевченка, яка експонувалася б у музеях, а її копії

розходилися по всьому світу".

За словами пана Степаненка, планується виготовити

й десятки копій рушника, які даруватимуть музеям та у

місцях, де перебував Шевченко.

На сьогодні вже відшукали старовинне полотно з ко�

нопель, виготовили котушку для його перевезення,

розробили макет візерунка, затверджений художньою

радою, до якої увійшли експерти і представники Спілки

народних майстрів. Втім, він є не остаточним і буде до�

повнюватися під час процесу вишивання. Зроблений

"паспорт рушника", який засвідчуватиме, що це істо�

рична пам'ятка, фіксуватиме всіх майстрів, які працю�

ватимуть над ним. Виготовлена вже і скриня для збері�

гання рушника.

Усіх небайдужих організатори закликають об’єдна�

тися і підтримати акцію, яка потребує чималих фінан�

сових і людських ресурсів. Вона є культурно�громад�

ською, тож коштів від держави на втілення "Рушника

Великому Тарасу" не виділено.

"Нам потрібна підтримка меценатів та місцевої влади,

управлінь культури, які б зробили вишивання урочис�

тою подією,— підкреслив Микола Степаненко.— Ми

звертатимемося і до представників діаспори, особливо в

Російській Федерації, Казахстані, Литві, де бував Тарас

Шевченко, щоб вони допомогли організувати вишиван�

ня там. Тоді зможемо сказати, що "Рушник Великому

Тарасу" — не просто художня цінність, а й історична, бо

пройшов шляхами Шевченка".

Автор макету Тамара Степанко розповіла, що візеру�

нок "Рушника Великому Тарасу" має дотик до просто�

ру і до часу, в якому жив і формувався український ге�

ній. "Він до нас прийшов саме з тих країв, де бував

Шевченко — це Чигирин, Моринці, Кирилівка,— го�

ворить майстриня.— За основу ми взяли дерево життя і

його оздобили тим, що приніс Шевченко. Вишивати�

мемо і девіз "Обніміться ж, брати мої...", завжди акту�

альний для нашої нації".

Обов’язковими елементами рушника будуть дві да�

ти — 1814 і 2014, а також фрагменти з поетичних творів

Тараса Шевченка: "В своїй хаті своя й правда, і сила, і

воля", "Чужому научайтесь і свого не цурайтесь".

Розроблюється графік вишивання. Здебільшого про�

цес відбуватиметься в Києві, а розпочнеться на Черка�

щині, де народився Тарас Шевченко. До участі в акції

запрошують усіх майстринь народної вишивки. Доклад�

ніша інформація на сайті www.ukrsov. kiev.ua/shevchenko.

Крім того, організатори акції планують створити ви�

шиваний портрет Шевченка — і повернути традицію,

коли такий портрет поруч з рушниками висів майже у

кожній українській хаті

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Антикварний салон, відреставроване кіно 
та неоновий велопарад
"Хрещатик" склав цікаву програму на вихідні

Паризька школа та український
авангард

VI Великий антикварний салон традицій�

но представляє зібрання провідних україн�

ських галерей, антикварних магазинів і при�

ватних колекціонерів з Києва, Харкова, Ял�

ти, а також США.

Презентують і два спецпроекти — унікаль�

ні приватні колекції мистецтва. Це роботи

художників Паризької школи з приватної ко�

лекції Олександра Фельдмана. Серед них —

Марк Шагал, Пабло Пікассо, Моїс Кіслінг і

Хана Орлова. Всього в рамках спецпроекту

глядачі побачать 85 творів живопису, графіки

та скульптури, створених 47�ма художниками

кінця XIX—ХХ століття. Роботи представлені

в рамках спеціального благодійного проекту

"Мистецтво милосердя 2". Вперше широкій

публіці показують виставку вибраних робіт —

живопис і графіка періоду репресованого

українського авангарду — з приватної колек�

ції знаменитого українського мистецтвознав�

ця Ігоря Диченка.

VI Великий антикварний салон
Коли: до 27 жовтня з 11.00 до 19.00

Де: "Мистецький Арсенал", вул. Лавр�

ська, 12

Вартість квитка: для дорослих 50 грн, для

дітей і пільговиків 20 грн

Побачити легендарний фільм 
українською мовою

В рамках "Молодості" покажуть стрічку

"За двома зайцями" з відреставрованою

українською фонограмою. Відзнята на кіно�

студії Довженка у 1961 році, вона була зго�

дом дубльована російською. Оригінальна

фонограма довго вважалася втраченою.

За українською версією "За двома зайця�

ми" полювали кілька десятків років. У 2012

році, коли українську версію фонограми бу�

ло віднайдено в маріупольському фільмо�

фонді, дивним чином знайшлась і київська

плівка. На основі обох плівок Центр Довже�

нка створив реставровану україномовну вер�

сію фільму.

Прем'єра реставрованої версії фільму з

українською фонограмою відбудеться за

участі членів знімальної групи фільму: опе�

ратора Вадима Іллєнка, виконавиці ролі

черниці Меронії Людмили Алфімової та ви�

конавиці ролі служниці пансіону Ніни Ан�

тонової. Також буде присутній син режисера

картини Віктора Іванова Михайло.

"За двома зайцями" з відреставрованою
українською фонограмою

Коли: 27 жовтня об 11.50

Де: кінотеатр "Київська Русь", вул. Арте�

ма, 93

Вхід за списком, куди можна вписатися на

сторінці заходу www.facebook.

com/events/481738345267464/? source=1

Мистецький погляд 
на індустріальні утопії

У рамках VI�ї Всеукраїнської виставки

"Новітні напрямки" відкрився проект "Ін�

дустріальний едем". Його мета — виявити ті

чинники, які виникли разом з промисловою

революцією і продовжують визначати роз�

виток сучасного суспільства.

Своє бачення утопій, побудованих на без�

межній вірі у науково�технічний прогрес,

представлять більше 30�ти художників. Крім

експозиції арт�проектів (масштабні інсталя�

ції, хронікально�документальне відео успі�

хів виробництва 1950�х, фотографії, живо�

пис) плануються зустрічі з авторами, круглі

столи та дискусії.

"Індустріальний едем"
Коли: до 20 листопада

Де: Інститут проблем сучасного мистецтва

НАМ, вул. Щорса, 18�Д

Вхід вільний

Велопарад в яскравому світлі

У столиці відбудеться парад Bike Light

Ride, в якому зможуть взяти участь всі охочі.

Фари, ліхтарики, мигалки, неонові трубоч�

ки, світлодіодні стрічки, новорічні гірлян�

ди — прикрашати свій велосипед можна як

завгодно, лише б він виглядав яскраво, не�

звично і дивував перехожих.

Також організатори радять не забувати

про Хеллоуїн і одягати карнавальні костю�

ми. Власник найяскравішого і барвистого

велосипеда отримає подарунок.

Bike Light Ride 2013
Коли: 26 жовтня о 19.00

Де: Головпоштамт, вул. Хрещатик, 22

Участь безкоштовна

Змагання українських козачок

Вже вчетверте в останню суботу жовтня в

Мамаєвій слободі відзначатимуть День

української козачки. В рамках святкування

відбудеться квест дівочої краси та вправно�

сті "Панночка�козачка 2013", в якому дівча�

та зможуть не тільки поїздити верхи на

справжніх козаках та посмикати їх за чуба,

але й на ділі довести, що чорти в пеклі пла�

чуть, коли наші українські козачки жарту�

ють. Між дівчатами�козачками проведуть і

конкурс на найдовшу косу.

На майдані виступатимуть фольклорні ко�

лективи, відбуватиметься ярмарок народних

майстрів. Свою майстерність продемон�

струє кращий в Європі кінний козацький

каскадерський підрозділ.

"День української козачки"
Дрес&код заходу — вишиванка або елемен�

ти українського національного одягу

Коли: 26 жовтня в 12.00

Де: Мамаєва слобода, вул. Михайла Донця, 2

Вартість квитка: 100 грн, для громадян

України — 50 грн

Розваги з конями

Вихідними у "Парку Київська Русь" пока�

жуть програму, присвячену коням — вірним

друзям, надійним помічникам та бойовим

побратимам людини в усі часи.

В "Кінному зодіаку" відвідувачі дізнаються

про особливості характеру різних порід ко�

ней. Також на гостей чекають веселі розваги:

жартівливий кінно�трюковий турнір "Малий

бабський батальйон", перетягування каната

в форматі: відвідувачі проти бельгійського

ваговоза. Мешканців Конюшні князя Воло�

димира можна погладити, сфотографуватися

з ними і навіть покататися на них.

"Сказання про князівську кінну дружину"
Коли: 26 та 27 жовтня з 14.00

Де: "Парк Київська Русь", с. Копачів Обу�

хівського району

Вхід: 60 грн, для пенсіонерів — 30 грн, ді�

тям дошкільного та шкільного віку — без�

коштовно

Поласувати вином і сирами

У суботу в Києві відбудеться гастрономіч�

ний фестиваль Food & Wine. Він поклика�

ний познайомити гостей не тільки з винами

з різних куточків світу, а й навчити правиль�

но їх пити і підбирати відповідну закуску.

У програмі — дегустація вин, сирів, м'ясних

делікатесів, оливок, кулінарний майстер�клас,

урок з сервіровки столу, а також секрети гар�

ного самопочуття після застілля від дієтолога.

Коли: 26 жовтня з 13.00

Де: готель Radisson Blu Hotel, Ярославів

Вал, 22

Вхід на фестиваль безкоштовний. Обо�

в'язкова реєстрація за телефоном (066)

981�5969
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Сьо одні над реставрацією б дівлі м зею працюють півтори сотні б дівельни ів

На Вели ом Анти варном салоні відвід вачі мають змо побачити дві ні альні приватні
оле ції мистецтва — х дожни ів Паризь ої ш оли і раїнсь о о аван ард

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В останні вихідні жовтня ияни змож ть захоплююче провести до-
звілля — ви ористати останній шанс і побачити роботи х дожни ів
Паризь ої ш оли на Анти варном салоні, або ж пере лян ти стріч-

"За двома зайцями" з відреставрованою раїнсь ою фоно ра-
мою. Велосипедистів запрош ють на яс равий парад, а дівчат —
відч ти себе справжніми озач ами.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 113 (1241)

П’ЯТНИЦЯ,
25 жовтня
2013 року
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Продовження рішення № 27/9615 від 2 жовтня 2013 року. Початок у номері № 153(4360) за 22 жовтня 2013 року 

№
п/п

Найменування заходу
Виконавці (місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, установи,

організації, сторони соціального діалогу)
Термін виконання

1 2 3 4

Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

19.

3 метою збалансування на ринку праці попиту і
пропонування робочої сили здійснювати аналіз
підготовки кадрів за державним замовленням
ВУЗів та ПТНЗ відповідно до потреб міста,
моніторинг звернень до служби зайнятості
випускників навчальних закладів та сприяння
їх зайнятості. Результати аналізу направляти
Раді ректорів Київського вузівського центру,
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
України, Міністерству економічного розвитку і
торгівлі України, Міністерству соціальної
політики України

Департамент соціальної політики, Департамент
освіти і науки, молоді та спорту, Територіальний
орган Державної служби зайнятості України у м.
Києві

Щорічно лютий (за
попередній рік)

20.

Сприяти удосконаленню взаємодії навчальних
закладів та роботодавців, підвищенню якості
професійної підготовки кадрів навчальними
закладами відповідно до потреб сучасного
виробництва та сфери послуг

Департамент освіти і науки, молоді та спорту,
Територіальний  орган Державної служби
зайнятості України у м. Києві

201382017 роки

21.

3 метою сприяння економічної активності
незайнятого населення забезпечити реєстрацію
в територіальних органах Державної служби
зайнятості громадян незалежно від реєстрації
місця проживання та перебування і надання
послуг в організації їх зайнятості

Територіальний  орган Державної служби
зайнятості України 
у м. Києві '

201382017 роки

22.

Проведення роботи для ефективного
співробітництва з суб'єктами господарювання,
які надають послуги з посередництва у
працевлаштуванні, та суб'єктами
господарювання, які здійснюють наймання
працівників для подальшого виконання ними
роботи в Україні в інших роботодавців шляхом
обміну даними про вільні робочі місця
(вакансії) та проведення спільних заходів
(проектів)

Територіальний  орган Державної служби
зайнятості України 
у м. Києві за участю Об'єднання  організацій
роботодавців м. Києва "Федерація роботодавців
міста Києва"

201382017 роки

23.

3 метою запобігання недобросовісній
конкуренції та створення рівних можливостей
для громадян у пошуку роботи при розгляді
питань щодо видачі роботодавцям дозволів на
застосування праці іноземців враховувати
інформацію про попит та пропонування
робочої сили з числа громадян України, яка
подається роботодавцями, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України

Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м. Києві за участю Об'єднання організацій
роботодавців м. Києва "Федерація роботодавців
міста Києва"

201382017 роки

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

24.

Здійснювати аналіз виконання роботодавцями
квоти для працевлаштування громадян, що
мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню

Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м. Києві за участю Об'єднання організацій
роботодавців м. Києва "Федерація роботодавців
міста Києва"

201382017 роки

25.

Активізувати роботу щодо організації
зайнятості осіб, які потребують соціального
захисту, шляхом розширення спектру послуг
для цих категорій, в т.ч. професійної орієнтації,
професійної підготовки, залучення до
громадських робіт, працевлаштування на
підприємства, установи, організації на
новостворені робочі місця за рахунок надання
компенсацій роботодавцям, на робочі місця в
рахунок 5% нормативу робочих місць, шляхом
організації підприємницької діяльності

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м. Києві

201382017 роки

26.

Сприяти в отриманні першого робочого місця
молоді, яка закінчила або припинила навчання
у загальноосвітніх, професійно8технічних і
вищих навчальних закладах, звільнилася зі
строкової військової або альтернативної
(невійськової) служби

Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м. Києві, Київський молодіжний центр
праці

201382017 роки

27.

Активізувати співпрацю всіх зацікавлених
організацій з питань організації зайнятості
неповнолітніх, дітей8сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, неповнолітніх,
звільнених після відбуття покарання

Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м. Києві, Служба у справах дітей, відділ
кримінальної міліції у справах неповнолітніх ГУ
МВС України у м. Києві, Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Київський молодіжний центр праці

201382017 роки

28.

Створювати під час літніх канікул трудові
об'єднання молоді та організовувати тимчасові
робочі місця на період літніх канікул для
студентів та старшокласників; надавати
інформацію про тимчасові робочі місця для
молоді на період літніх канікул Службі у
справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Територіальним органам
Державної служби зайнятості України у
м.Києві

Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді, Київський молодіжний центр
праці

201382017 роки

29.

3 метою забезпечення прав неповнолітніх
здійснювати перевірки підприємств, установ,
організацій м.Києва щодо дотримання
законодавства про працю неповнолітніх

Територіальна державна інспекція з питань праці у
місті Києві, Служба у справах дітей

201382017 роки

30.

Надавати профорієнтаційні послуги
випускникам загальноосвітніх навчальних
закладів, які не працевлаштовані та не
навчаються, з метою усвідомлення вибору
ними актуальних на ринку праці професій, а
також подальшого навчання та
працевлаштування, зокрема за робітничими
професіями

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м.Києві за участю Об'єднання організацій
роботодавців  м.Києва "Федерація роботодавців
міста Києва" та Київської міської ради профспілок

201382017 роки

31.
Проводити профорієнтаційну роботу з
використанням мобільних транспортних
засобів

Територіальний  орган Державної служби
зайнятості України у м.Києві, Департамент освіти і
науки, молоді та спорту, районні в місті Києві
державні адміністрації за участю Об'єднання
організацій роботодавців  м.Києва "Федерація
роботодавців міста Києва" та Київської міської ради
профспілок

201382017 роки

32.

Надавати адресні профорієнтаційні послуги
особам з інвалідністю з урахуванням їх
особистих потреб, ступеня втрати здоров'я,
обмеження життєдіяльності та потреб ринку
праці

Територіальний  орган Державної служби
зайнятості України у м.Києві, Київське міське
відділення Фонду соціального захисту інвалідів,
Департамент соціальної політики, Київський
міський центр соціальної, професійної та трудової
реабілітації інвалідів, районні в місті Києві державні
адміністрації за участю Об'єднання організацій
роботодавців м. Києва "Федерація роботодавців
міста Києва" та Київської міської ради профспілок

201382017 роки

33.

Забезпечити розширення можливостей
працевлаштування громадян з інвалідністю
шляхом інформування підприємств, установ,
організацій міста про професійно8
кваліфікаційний склад осіб відповідних
категорій, які шукають роботу за допомогою
Територіальних органів Державної служби
зайнятості України у м.Києві, а також
проведення зустрічей роботодавців з
інвалідами по підбору претендентів на
вакансію, міні8ярмарків вакансій, розміщення
інформації про інвалідів, які шукають роботу, в
мережі Інтернет

Територіальний  орган Державної служби
зайнятості за участю Об'єднання організацій
роботодавців  м.Києва "Федерація роботодавців
міста Києва"

201382017 роки

34.

Забезпечити направлення на навчання,
перенавчання та підвищення кваліфікації
громадян з інвалідністю з метою підвищення їх
конкурентоздатності на ринку праці та
прискорення працевлаштування

Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м.Києві, Київське міське відділення
Фонду соціального захисту інвалідів у м.Києві,
Департамент соціальної політики

201382017 роки

35.

3 метою надання правової допомоги
роботодавцям у працевлаштуванні громадян з
інвалідністю організовувати та проводити
семінари для ознайомлення їх із
законодавством про соціальний захист
інвалідів, про зайнятість населення за участю
представників Державної служби зайнятості

Київське міське відділення Фонду соціального
захисту інвалідів у м.Києві, Територіальний орган
Державної служби зайнятості України у м.Києві за
участю Об'єднання організацій роботодавців
м.Києва "Федерація роботодавців міста Києва"

201382017 роки

№
п/п

Найменування заходу
Виконавці (місцеві органи виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування, установи,

організації, сторони соціального діалогу)
Термін виконання

1 2 3 4

36.

3 метою повернення бездомних громадян та
осіб, звільнених після відбуття покарання, до
повноцінного та гідного життя надавати їм
всебічну допомогу в оформленні документів,
отриманні робочого місця та, у разі
необхідності, 8 направлення на навчання,
перенавчання або підвищення кваліфікації,
участі в оплачуваних громадських роботах

Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м.Києві, Управління Державної
пенітенціарної служби у м.Києві та Київській області

201382017 роки

37.

Посилити інформування широких кіл
громадськості міста щодо послуг столичної
служби зайнятості шляхом проведення
різнопланових інформаційно8масових заходів
(прес8конференцій, "круглих столів", прес8
турів, Днів відкритих дверей, Ярмарків
вакансій тощо), розміщення в засобах масової
інформації (преса, телебачення, радіо,
Інтернет8ресурси) та ін.

Територіальний орган Державної служби зайнятості
України у м. Києві

201382017 роки

Про внесення змін до таблиці № 1 до додатка 3 
до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 

"Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві"
Рішення Київської міської ради № 16/9604 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Таблицю №1 до додатка 3 до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податківі зборів

в м. Києві" (в редакції рішення Київської міської ради від 22 травня 2013 року № 325/9382) викласти у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та соціально&екномічного розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Таблиця №1 до додатка 3 до рішення Київської міської ради від 02.10.2013 №16/9604
(в редакції рішення Київської міської ради від __________________ № _____________ )

Перелік паркувальних майданчиків, які закріплені за комунальним підприємством
"Київтранспарксервіс"

№
п/п

Місцезнаходження земельної ділянки Кількість
машино8

місць

Площа земельної ділянки,
закріпленої за КП

"Київтранспарксервіс"

Технічне облаштування

Загальна
площа

в т. ч.
площа

земельної
ділянки,

відведеної
для парку8
вання (S)

в т. ч.
площа

земельної
ділянки,

відведеної
для

безоплат8
ного парку8

вання (I)

Голосіївський р8н

1 вул. Васильківська, 2 8 8, 9/14 8 7/7, 5/7 8 3, 1 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

2 вул. В. Васильківська, 96/17 4 46,0 46,0 0,0 дорожні знаки

3 вул. В. Васильківська, 102 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

4 вул. Володимирська, 64 8 80, 61 8 85 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

5 вул. Володимирська, 69 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

6 вул. Володимирська, 76 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

7 вул. Володимирська, 101 15 172,5 172,5 0,0 дорожні знаки

8 вул. Володимирська (від вул. Саксаганського 8 
вул. Короленківської)

42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

9 вул. Володимиро8Либідська, 16 
(ринок "Володимирський")

17 195,5 195,5 23,0 дорожні знаки / паркомати

10 вул. Голосіївська, 53 (по пров. Радянському) 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

11 вул. Горького (від вул. Саксаганського 
до вул. Л.Толстого)

24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

12 вул. Горького, 5 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

13 вул. Горького, 19 8 21 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

14 вул. Горького, 44850 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

15 вул. Горького, 47/12 8 41 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки / паркомат

16 вул. Горького, 518 вул. Червоноармійська, 78 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки / паркомат

17 вул. Горького, 115 (ринок "Володимирський") 21 241,5 241,5 23,0 дорожні знаки / паркомати

18 вул. Горького, 122 8 124/128 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

19 вул. Горького, 172 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

20 вул. Горького, 176 (по вул. Новій) 6 69,0 69,0 11,5 дорожні знаки

21 вул. Горького, 176 (по пров. Червоноармійському) 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

22 вул. Горького (від вул. Тельмана до вул. Тверської ) 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

23 вул. Грінченка М., 2/184б 7 80,5 80,5 0,0 дорожні знаки

24 вул. Димитрова, 20/84 2 23,0 23,0 0,0 дорожні знаки

25 вул. Жилянська (від вул. Володимирської 
до вул. Горького)

27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки

26 вул. Жилянська (від вул. Горького 
до вул. Червоноармійської) 

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

27 вул. Жилянська, 43839/92, 48846 42 483,0 483,0 0,0 дорожні знаки

28 вул. Жилянська, 46 (двір) 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

29 вул. Жилянська, 48 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

30 вул. Жилянська, 59 9 103,5 103,5 0,0 дорожні знаки

31 вул. Жилянська, 75 12 138,0 138,0 0,0 дорожні знаки

32 вул. Жилянська, 88 14 161,0 161,0 0,0 дорожні знаки

33 вул. Заболотного, 183 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

34 вул. Заболотного, 94 36 900,0 414,0 46,0 дорожні знаки

35 вул. Заболотного (Музей архітектури і побуту) 
(під час проведення заходів)

120 1380,0 1380,0 138,0 дорожні знаки

36 вул. Заболотного (авторинок) 58 667,0 667,0 69,0 дорожні знаки

37 вул. Ізюмська (ринок "Деміївський") 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

38 вул. Любченка П. 13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

39 вул. Микільсько8Ботанічна, 6/8 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

40 вул. Паньківська, 11 10 115,0 115,0 0,0 дорожні знаки

41 вул. Паньківська, 20/82 17 425,0 195,5 23,0 дорожні знаки

42 вул. Плещеєва, 10 17 195,5 195,5 0,0 дорожні знаки

43 вул. Саксаганського, 33 8 51 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

44 вул. Саксаганського, 42 5 57,5 57,5 0,0 дорожні знаки

45 вул. Саксаганського, 53/80 8 61/17 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

46 вул. Саксаганського, 105 8 92,0 92,0 0,0 дорожні знаки

47 вул. Саперно8Слобідська, 10 33 379,5 379,5 0,0 дорожні знаки

48 вул. Тверська 18 207,0 207,0 0,0 дорожні знаки

49 вул. Тельмана (від вул. Червоноармійської 
до вул. Горького)

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

50 вул. Толстого Льва (від вул. Володимирської 
до вул. Горького)

11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки / паркомат

51 вул. Толстого Льва, 25/18 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

52 вул. Толстого Льва, 43 11 126,5 126,5 0,0 дорожні знаки

53 вул. Толстого Льва, 55857 та з протилежної сторони 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

54 вул. Фізкультури 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки / паркомат

55 вул. Червоноармійська (від вул. Тельмана 
до вул. Володимиро8Либідської) 
(під час проведення заходів)

31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

56 вул. Червоноармійська (від вул. Тверської 
до вул. Тельмана)

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

57 вул. Червоноармійська (від пл. Л. Толстого 
до вул. Саксаганського)

27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки / паркомат

58 вул. Червоноармійська, 58850/23 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки / паркомат

59 вул. Червоноармійська, 72 8 60 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

60 вул. Червоноармійська, 84 8 74 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки / паркомат

61 пл. Амурська 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

62 пл. Московська (Центральний автовокзал) 35 402,5 402,5 46,0 дорожні знаки

63 просп. Глушкова (НВЦ) (під час проведення заходів) 130 1495,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

64 просп. Глушкова, 5 (цілодобовий) 205 2357,5 2357,5 241,5 дорожні знаки

65 просп. Голосіївський, 6 8 8 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки / паркомат

66 просп. Науки, 5 під шляхопроводом та поруч 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки

67 Столичне шосе / вул. Заболотного 195 4875,0 2242,5 0,0 дорожні знаки

68 просп. 408річчя Жовтня, 116 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

Дарницький р8н 

1 вул. Ахматової, 358а 8 358б 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки
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2 вул. Ахматової, 37 � 35�а 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки
3 вул. Ахматової, 44�46 54 1350,0 621,0 57,5 дорожні знаки
4 вул. Ахматової, 45�47 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки
5 вул. Бориспільська, 3/3 33 825,0 379,5 34,5 дорожні знаки
6 вул. Бориспільська, 3 � 3�б (ринок "Дарниця") 48 552,0 552,0 57,5 дорожні знаки
7 вул. Бориспільська, 12�в 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки
8 вул. Бориспільська, 12 129 3225,0 1483,5 149,5 дорожні знаки
9 вул. Бориспільська, 19 151 3775,0 1736,5 172,5 дорожні знаки
10 вул. Вербицького, 1, 1�а 300 7500,0 3450,0 345,0 дорожні знаки
11 вул. Вербицького, 1а 46 1150,0 529,0 57,5 дорожні знаки
12 вул. Вереснева, 24 120 3000,0 1380,0 138,0 дорожні знаки
13 вул. Вишняківська, 1 75 1875,0 862,5 92,0 дорожні знаки
14 вул. Вишняківська, 7�в 67 1675,0 770,5 80,5 дорожні знаки
15 вул. Вишняківська, 8�б 20 500,0 230,0 11,5 дорожні знаки
16 вул. Вишняківська, 13 58 1450,0 667,0 69,0 дорожні знаки
17 вул. Гмирі, 7 (навпроти гаражного підприємства з протилежної сторони вулиці) 170 4250,0 1955,0 195,5 дорожні знаки
18 вул. Гмирі, 13 32 800,0 368,0 34,5 дорожні знаки
19 вул. Декабристів, 12/37 (ринок) 4 46,0 46,0 11,5 дорожні знаки
20 вул. Драгоманова (навпроти буд. № 1�а) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки
21 вул. Драгоманова, 6�а 94 2350,0 1081,0 103,5 дорожні знаки
22 вул. Драгоманова, 23�б 111 2775,0 1276,5 126,5 дорожні знаки
23 вул. Драгоманова, 27 � 31 25 287,5 287,5 34,5 дорожні знаки
24 вул. Драгоманова, 31�б 183 4575,0 2104,5 207,0 дорожні знаки
25 вул. Драгоманова, 35/55 80 2000,0 920,0 92,0 дорожні знаки
26 вул. Драгоманова, 42 85 2125,0 977,5 103,5 дорожні знаки
27 вул. Здолбунівська (озеро Гарячка) 63 1575,0 724,5 69,0 дорожні знаки
28 вул. Княжий Затон, 12 118 2950,0 1357,0 138,0 дорожні знаки
29 вул. Крушельницької С., 5, 7 71 1775,0 816,5 80,5 дорожні знаки
30 вул. Крушельницької  С. / вул. Руденко Л. 88 2200,0 1012,0 103,5 дорожні знаки
31 вул. Леніна, 55 (Бортничі)  50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки
32 вул. Новодарницька, 1 56 1400,0 644,0 69,0 дорожні знаки
33 вул. Привокзальна, 3 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки
34 вул. Пчілки Олени, 2 86 2150,0 989,0 103,5 дорожні знаки
35 вул. Пчілки Олени, 3�а 89 2225,0 1023,5 103,5 дорожні знаки
36 вул. Ревуцького, 1 (вздовж автостоянки) 50 1250,0 575,0 57,5 дорожні знаки
37 вул. Ревуцького, 1/38 � 40, вул. Декабристів, 12/37 37 425,5 425,5 46,0 дорожні знаки
38 вул. Ревуцького, 14 � 22 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки
39 вул. Ревуцького, 15 24 600,0 276,0 23,0 дорожні знаки
40 вул. Ревуцького, 19/1 72 1800,0 828,0 80,5 дорожні знаки

Продовження в наступному номері

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

ЗАЯВА про е оло ічні наслід и діяльності
під час е спл атації прое товано о об'є та

Об'є т — робочий прое т "Капітальний ремонт частини Прозорівсь о о (Кловсь о о) оле то-
ра дощової аналізації в районі перетин б льв. Лесі У раїн и та в л. Мечні ова Печерсь ом
районі м. Києва"

Мета прое тованої діяльності — апітальний ремонт частини Прозорівсь о о (Кловсь о о)
оле тора дощової аналізації.
Засобами дося нення мети ( он ретні цілі) й здійснення прое тованої діяльності: пе-

редбачено апітальний ремонт частини Прозорівсь о о (Кловсь о о) оле тора дощової аналі-
зації в районі перетин б льв. Лесі У раїн и та в л. Мечні ова від амери дощово о оле тора
ДК1 до ДК2 відповідно з Завданням на прое т вання для лі відації аварійної сит ації.

При проведенні чер ово о обстеження Прозорівсь о о оле тор в районі перехрестя б льв.
Л. У раїн и та в л. Мечні ова виявлено аварійн сит ацію на ділянці Прозорівсь о о оле тор
довжиною 13 м. При о ляді встановлено, що дві плити пере риття мають тріщини і не забезпе-
ч ють безпечн е спл атацію оле тора, інші плити що знаходяться поряд, за альною довжиною
13 м, знаходяться незадовільном стані. Відповідно до Класифі атор надзвичайних сит ацій,
затверджено о та введено о в дію на азом Держспоживстандарт У раїни від 11.10.2010 № 457,
надзвичайна сит ація відноситься до ате орії "Надзвичайна сит ація техно енно о хара тер "
місцево о рівня од 10650 "НС наслідо р йн вання підземних спор д систем життєзабезпечен-
ня" та номером озна и 3.16 "Р йн вання о ремих б дівель та спор д IV-V (III) ате орії с ладнос-
ті ромадсь о о призначення".

Перелі найзначніших впливів на стан НС:
Під час б дівництва:
Пор шення біосистем (біо еоценозів тощо), знесення зелених насаджень.
Тимчасове вил чення земель.
Виробничий ш м.
Забр днення нав олишньо о середовища б дівельним сміттям.
Забр днення ви идами азот двоо ис NO2, в лецю о ис CO, в леводнів С12-С19 від б ді-
вельних машин і механізмів.
Аварійні ви иди цементно о пил та пил від породи. Ви иди омпонентів зварювально о ае-
розолю.
В разі ви онання при апремонті всіх прое тних рішень, я і об р нтовані відповідності з ді-
ючими нормативними до ментами і ре омендаціями, про ноз можливості вини нення і роз-
вит небезпечних еоло ічних процесів вздовж частини Прозорівсь о о (Кловсь о о) оле -
тора дощової аналізації та приле лої території, розроб а прое ті заходів по їх запобі анню,
с ттєвих змін в ідро еоло ічній сит ації район б дівництва не очі ється.
Ви ористання техноло ій і матеріалів, що мають помітний не ативний вплив на нав олишнє
середовище не передбачається.

Під час е спл атації:
Через відс тність висо оч тливих до антропо енно о навантаження видів тварин і рослин, ар-
динальних змін е осистемі ре іон не передбачається.
Ви иди відс тні.

Підс м и іль існої та я існої оцін и впливів
з рах ванням можливих аварійних сит ацій:

Ви иди ш ідливих речовин об'є том під час е спл атації відс тні.

Забр днення атмосферно о повітря
Вплив прое товано о об'є та на атмосферно о повітря не перевищ є санітарних норм при-

земном шарі.

Ш мовий вплив
Ш мовий вплив здійснюється тимчасово під час проведення робіт під час проведення б ді-

вельних робіт. При е спл атації оле тор ш мовий вплив відс тній. За прое том для захист від
ш м ви ористов ються заходи:

- б дівельні майданчи и о ородж ються тимчасовою о орожею висотою 2 м.

Вібраційний вплив
Під час б дівельних робіт санітарні норми для населення щодо віброзміщення ви он ються

вже безпосередньо на межі б дмайданчи а. Застос вання морально застарілої техні и прое т не
передбачає. У с ладі прое т ор анізації робіт передбачені стандартні противібраційні заходи.
У цілом вібраційний вплив б дівельних робіт на населення, персонал, р нти та онстр ції не-
с ттєвий.

Вплив ЕМП
При проведенні б дівельних робіт необхідні та достатні стандартні заходи захист персонал

від ЕМП. На частині Прозорівсь о о (Кловсь о о) оле тора дощової аналізації, під час апре-
монт , відс тня необхідність впровадження спеціальних заходів щодо захист від ЕМП, рім тих,
що передбачені прое том.

Вплив на еоло ічне середовище
Геоло ічна б дова ділян и на досліджен либин виражена від ладами четвертинно о періо-

д техно енними твореннями, я і сформовані с піс ами пил ватими, б р вато-жовтими, жовто-
сірими з ніздами піс , с лин , б дівельно о сміття до 5-20%, пластичні, воло і, водонасиче-
ні. Пот жність прошар ів ся ає від 4,9 до 5,2 м. Делювіальні творення — с лино ле ий, піща-
нистий, сір вато-жовтий, б р вато-жовтий, жовто-сірий, шар ватий з лінзами с піс , піс пи-
л вато о, озалізнений, т опластичний м'я опластичний. Пот жність прошар ів ся ає від 1,8 до
2,1 м. З денної поверхні р нти орінно о заля ання пере риті переважно шаром насипно о р н-
т , пот жність я о о в о ремих місцях с ладає біля 9,0 м.

Водовміщаючими р нтами є всі виділені шари р нтів на майданчи виш вань.
Гр нтові води з стрін ті на либині 4,0-4,6 м, що відповідає познач ам 137,620-139,590.
Гр нтові води безнапірні. Живлення водоносно о оризонт відб вається за рах но інфіль-

трації атмосферних опадів. Розвантаження за межами майданчи виш вань.
Рівень р нтових вод може зазнавати сезонних оливань ±1,5 м.
На ділянці відс тні додат ові техно енні впливи, небезпечне підвищення рівня підземних вод

не намічається, раничні мови прості.
Ретроспе тивний, існ ючий і про нозний стан еоло ічно о середовища за фоновими та нор-

мативними по азни ами в рез льтаті реалізації прое тованої діяльності не може змінитись.

Вплив на водне середовище
Водопостачання та аналіз вання тимчасових б дівельних майданчи ів — централізоване з

під люченням до існ ючих місь их мереж, що арант є безпе планованої діяльності для повер-
хневих вод.

Вплив на р нти
Вироблений р нт вивозиться, я б дівельне сміття, на звалище з ідно довід и Замовни а.

Основним заходом щодо збереження ґр нтово о по ров в зоні вплив ре онстр ції є зріз ван-
ня та збереження родючо о шар із подальшим ви ористання для бла о строю території.

Вплив на рослинний і тваринний світ
На ділянці знаходяться зелені насадження, частина я их потреб є знос за сталеним чином.

Зелені насадження, що залишаються на місці в межах б дмайданчи , повинні б ти о ороджені і
не пош одж ватись. Видалення зелених насаджень проводити відповідно до вимо Поряд ви-
далення дерев, щів, азонів і вітни ів населених п н тах, затверджено о Постановою Кабі-
нет Міністрів У раїни від 1 серпня 2006 р. № 1045 та Поряд видалення зелених насаджень на
території м. Києва, затверджено о рішенням Київсь ої місь ої ради від 27 жовтня 2011 р.
№ 384/6600 після сплати відновної вартості зелених насаджень.

Види, що належать до цінних порід за альнодержавно о значення, або ті, що занесені до Чер-
воної ни и, відс тні. Прое том передбачено бла о стрій та озеленення території тимчасо-
вих б дмайданчи ів з омпенсаційним висадженням рослин та відновленням азонів.

Вплив на техно енне середовище
Коле тор дощової аналізації забезпечить надійне відведення поверхневих сто ів.

Вплив на соціальне середовище
Коле тор дощової аналізації ремонт ється після аварійної сит ації.

Вплив на істори о- льт рне середовище
Даний прое т на істори о- льт рне середовище безпосередньо не впливає.

Перелі залиш ових впливів
При ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм ш ідливий вплив на нав олишнє

середовище під час апремонт повністю омпенс ється по йо о завершенні і відс тній при е с-
пл атації об'є та.

Оцін а е оло ічно о ризи прое тованої діяльності:
- Об'є т відноситься до перелі е оло ічно небезпечних. Прое тована діяльність направле-

на на зменшення ризи ів — лі відація аварійної сит ації на об'є ті.
- Об'є т при ви онанні природоохоронних заходів та санітарних норм пра тично не б де
здійснювати ш ідливо о вплив на середовище під час ре онстр ції за рах но оптимізації
прое тних рішень по йо о ор анізації.
- Прое тована діяльність об мовлює зниження е оло ічно о ризи .

Заходи, що вжиті для інформ вання ромадсь ості
про планован діяльність, мет і шляхи її здійснення

Інформ вання населення здійснюється по аналах місцевих теле- та радіо омпаній (Замов-
ни ).

Ви оди ромадсь ості від реалізації планованої діяльності:
- підвищення надійності роботи оле тора;
- створення додат ових робочих місць.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА:
- ре онстр ція та е спл атація об'є тів прое тованої діяльності відповідності з нормами і пра-

вилами охорони НС і вимо е обезпе и;
- дотримання е оло ічних обмежень з ідно ОВНС;
- впровадження захисних заходів з ідно вищеподаном перелі :
- вивіз б дівельно о сміття;
- бла о стрій території.

ОГОЛОШЕННЯ про он рс на право оренди нер хомо о майна, що належить до ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М- КИЄВА

Ре омендований стро оренди всіх об'є тів — 2 ро и 364 дні. ( разі стро оренди більше
ре омендовано о переможець он рс додат ово повинен подати до менти, я і необхідні для
нотаріально о посвідчення до овор оренди з ідно з перелі ом, визначеним за онодавством).

Умови он рс :
- орендна плата відповідно до он рсної пропозиції переможця;
- додат ово до орендної плати нарахов ється подато на додан вартість розмірах та

поряд , визначених чинним за онодавством У раїни;
- відш од вання переможцем он рс витрат на здійснення незалежної оцін и об'є та

оренди. Розмір омпенсації витрат на здійснення незалежної оцін и не може б ти більшим, ніж
по азни и звичайної ціни посл на ви онання посл з оцін и майна, визначені Фондом
державно о майна У раїни;

- страх вання орендовано о майна;
- відш од вання витрат підприємства (балансо трим вача) на тримання майна, а саме:
- плата за орист вання земельною ділян ою, на я ій розташований об'є т оренди;
- амортизаційні відрах вання на об'є т оренди;
- е спл атаційні витрати підприємства (балансо трим вача);
- відш од вання підприємств (балансо трим вач ) вартості ом нальних посл ; витрат на

тримання приб дин ової території, вартості посл по ремонт і технічном обсл ов ванню
інженерно о обладнання та вн трішньоб дин ових мереж, ремонт б дівлі, т. ч.: по рівлі,
фасад , вивоз сміття або сплата за посл и на підставі до оворів з постачальни ами;

- тримання об'є тів відповідно до санітарно-е оло ічних та протипожежних норм,
дотримання правил охорони праці;

- підтримання належних мов е спл атації та технічно о стан об'є та оренди;
- повном обсязі ви он вати сі зобов'язання зазначені до оворі оренди;
Для часті он рсі претендент подає:
1. Лист-заяв про часть он рсі
2, Відомості про претендента на часть он рсі:
а) для претендентів на часть он рсі, я і є юридичними особами:
- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;
- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів;
- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- опію довід и ор ан статисти и про в лючення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена

заявни ом);
- річн фінансов звітність (форми № 1,2, 3) претендента на часть он рсі;
- довід , я а засвідч є, що проти претендента не пор шено справ про бан р тство;
- опію ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності, я що це

передбачено за оном (завірена заявни ом);
б) для претендентів на часть он рсі, я і є фізичними особами:
- опію паспорта (cтop. 1, 2, 11) (завірена заявни ом);
- опію ідентифі аційно о од (завірена заявни ом);
- випис з Єдино о державно о реєстр ;
- де ларацію про доходи або завірен заявни ом опію звіт с б'є та мало о

підприємництва - фізичної особи - платни а єдино о подат .
3. До мент, що засвідч є сплат авансової орендної плати.
4. Зобов'язання (пропозиції) щодо ви онання мов он рс ( рім розмір орендної плати,

пропозиція щодо я о о роз лядається в день проведення он рс ).
5. Інформацію про засоби зв'яз з претендентом на часть он рсі та ре візити

претендента на часть он рсі для повернення авансової орендної плати.

Кон рс б де проведено через 20 алендарних днів після оп блі вання інформації в азеті
"Хрещати " за адресою: м.Київ, в л. Хрещати , 10, аб. 523 о 14.30. Я що останній день
стро припадає на вихідний, свят овий або інший неробочий день, що визначений
відповідно до за онодавства У раїни, он рс б де проведено на перший за ним робочий
день.

На онверті з он рсною пропозицією має б ти зазначений об'є т оренди, наймен вання
претендента на часть он рсі та напис "Кон рсна пропозиція" ( онверт має б ти опечатаний
печат ою претендента на часть он рсі). Кон рсна пропозиція повинна містити
наймен вання претендента юридичної особи або прізвище, ім'я та по бать ові — фізичної особи,
інформацію про об'є т оренди, пропозицію щодо розмір орендної плати за один місяць (без
врах вання ПДВ). Додат ові пропозиції до до овор оренди подаються в о ремом онверті з
написом "Додат ові пропозиції"

Кінцевий термін подання до ментів дня часті он рсі — за 3 робочі дні до дати
проведення он рс . Отримати додат ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, . 524, телефони для довідо :
202-61-77, 202-61-76).

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

О олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- провідний спеціаліст відділ захист речових прав юридично о

правління.
Основні валіфі аційні вимо и до андидатів: вища юридична освіта

за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста, стаж роботи
за фахом не менше 2 ро ів, ромадянство У раїни, обов'яз ове дос о-
нале знання державної мови, основні принципи роботи на омп'ютері та
відповідних про рамних засобів. Департамент житлом не забезпеч є.
До менти приймаються протя ом 30 днів з дня оп блі вання о о-

лошення про он рс за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510
т. 202-61-10.

У провадженніШевчен івсь о о районно о с д м. Києва знаходиться цивільна
справа за позовом П блічно о а ціонерно о товариства Комерційний бан "Приват-
бан " до Моісеєвої Альони Оле сандрівни про стя нення редитної забор ованості.

Роз ляд зазначеної справи повторно призначено на 19 листопада 2013 ро о
15.00 Шевчен івсь ом районном с ді м. Києва (адреса с д : м. Київ, в л. Біло-
р сь а, 13, аб. 11).

С д ви ли ає с дове засідання Моісеєв Альон Оле сандрівн , я відповідача.
Яв а до с д є обов'яз овою. У разі неяв и відповідача, справа б де роз лян та

за наявними матеріалами.
С ддя О. Ф. Малинни ов

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Миш іна
Глеба Анатолійовича в с дове засідання, я е призначено на 17.00 12 листопада
2013 ро по цивільній справі за позовом ПАТ КБ "ПриватБан " до Миш іна Глеба
Анатолійовича про стя нення забор ованості ( абінет № 9, пр. Мая овсь о о, 5-в,
м. Київ).

С ддя Н.Д. Б ша

Посвідчення особи, я а постраждала внаслідо чорнобильсь ої атас-
трофи, ате орія 1, серія А, № 427915 на ім’я Б ра Бо дана Васильо-
вича вважати недійсним.

Державне підприємство з питань поводження з відходами я
вторинною сировиною (м. Київ, в л. Лобачевсь о о, 23-В)
повідомляє про намір передати в оренд о реме індивід ально
визначене майно, а саме:

- прес Avermann тип Avos1410;

- ва и платформні еле тронні СВ-40000А;

- двісті онтейнерів для збор твердих поб тових відходів об'ємом 1,1 м/ б.

Основні мови он рс :
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі

стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць, жовтень 2013
ро , становить 21713,87 рн без рах вання ПДВ.

2. Цільове призначення — збирання твердих поб тових відходів та прес вання
вторинної сировини.

3. Стро оренди — 5 (п'ять ро ів).
4. Переможець он рс омпенс є витрати орендодавця, пов'язані з

проведенням незалежної оцін и об'є та оренди та оп блі ванням о олошень про
он рс і йо о рез льтати засобах масової інформації.
Кон рс б де проведено 18.11.2013 об 11.00 за адресою: 02090, м. Київ, в л.

Лобачевсь о о, 23-В, ім. № 20. Заяв и часни ів приймаються до 10.00,
18.11.2013 ро .

Перелі до ментів, я і подаються претендентами для часті в он рсі:
- до менти, що посвідч ють повноваження представни а юридичної особи;

- заява про намір зяти в оренд майно, що належить до державної власності, із
зазначенням наймен вання, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних
ре візитів заявни а;

- посвідчені нотарі сом опії становчих до ментів; опія випис и або витя з
Єдино о державно о реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
опія паспорта (с 1, 2, 11) для фізичної особи;

- завірен належним чином опію звіт про фінансові рез льтати претендента з
рах ванням: дебіторсь ої і редиторсь ої забор ованостей за останній рі ;

- довід , видан повноваженим ор аном (ор анізацією) про те, що стосовно
претендента не пор шено справ про бан р тство;

- опія ліцензії на здійснення юридичною особою о ремо о вид діяльності (за
наявності та о о).

Київсь а місь а рада інформ є про осіб,
я і пропон ються для обрання народними
засідателями Деснянсь о о районно о с д

міста Києва

1. Басал евич Людмила Василівна;

2. Би ова Тетяна Ми олаївна;

3. Бож Віра Василівна;

4. Бондарен о Світлана Михайлівна;

5. Б т Лариса Василівна;

6. Головач Ірина Михайлівна;

7. Ковален о Ірина Віталіївна;

8. Кореневсь а Валентина Іванівна;

9. Лабз н Юлія Іванівна;

10.Лисен о Ніна Дмитрівна;

11.Ма хова Наталія Єв енівна;

12.Мо ильний Оле сандр Іванович;

13.Мороз Галина Іванівна;

14.Моро а Ірина Оле сіївна;

15.Савелій Оль а Володимирівна;

16.Семенова Оль а Іванівна;

17.Соловйова Тетяна Степанівна;

18.Стінсь а Ірина Василівна;

19.Паніць а Галина Іванівна;

20.Пєт хов Ми ола Михайлович.

Вважати недійсною печат-

, видан Обсл ов ючом

ооператив "Житлово-б ді-

вельний ооператив "Тере-

мо " , од ЄДРПОУ 38038711.

(На аз № 5 від 24.10.13).

№
п/п

Дані про об'є т оренди

Ре візити для сплати
авансової орендної платиХара теристи а та місцезнаходження Мета ви ористання

Стартовий
розмір орендної

плати рн
(без ПДВ)

Розмір
авансової
орендної
плати, рн

Балансо трим вач — КП "Міжнародний аеропорт "Київ" (Ж ляни)

1.
нежитлові приміщення за альною площею

15,60 в.м за адресою: просп.
Повітрофлотсь ий 86-а літ.В,

Офіс 1179,16 2358,32

Одерж вач: КП МА "Київ"
(Ж ляни) р/р: 26007001002026,
ПАТКБ "Хрещати " МФО:300670

ЄДРПОУ: 011315142.

нежитлові приміщення за альною площею
75,90 в.м за адресою: просп.

Повітрофлотсь ий 86-а літ.М (15,50 в. м)
та на просп. Повітрофлотсь ий, 86-а літ. С

(60,40 в.м),

Офіс (площа 15,50 в.м) та араж
(площа 60,40 в.м)

2866,52 5733,04

Балансо трим вач — Київсь а місь а лінічна лі арня № 1

3.
Нежитлові приміщення за альною площею
1,00 в.м за адресою: в л. Хар івсь е

шосе, 121, орп. 3.
Бан омат 383,64 767,28 р/р: 35426002001374,

Бан : ГУДКСУ в м. Києві
МФО: 820019

ЄДРПОУ: 019817384
Нежитлові приміщення за альною площею
1,00 в.м за адресою: в л. Хар івсь е

шосе, 121, орп.8
Бан омат 383,64 767,28

Балаисо трим вач — КП "Стоматоло ія" Солом'янсь о о район м. Києва

5
Нежитлові приміщення за альною площею
47,50 в. м за адресою: в л. В. Гетьмана,

26-28

Тор овельний об'є т з продаж
непродовольчих товарів
(медично о обладнання)

3793,69 7587,38

р/р: 26009301928,
Бан : ГУ Ощадбан в м. Києві

та області МФО: 322669
ЄДРПОУ: 01281082

Балансо трим вач — КП "Київпастранс"

6.
Нежитлові приміщення за альною площею

113,13 в. м за адресою:
в л. Чистя івсь а, 19-А, орп. 4

С лад (площа 24,78 в.м)
Офіс (площа 88,35 в.м)

5857,24 11714,48

р/р: 26001001022080,
Бан : ПАТ КБ "Хрещати "
в м. Києві МФО: 300670
ЄДРПОУ: 36471864

Балансо трим вач — КП "Володимирсь ий рино "

7.
Нежитлові приміщення за альною площею
28,80 в.м за адресою: в л. Горь о о, 115

Кафе, що не здійснює продаж
товарів піда цизної р пи

2868,00 5736,00

р/р: 2600400012444,
Бан : ПАТКБ "Хрещати "
в м. Києві МФО: 300670
ЄДРПОУ: 01565129

Л А Н Т У Х К У Р А Ж
О С О Т Р А З К
В О Л Е О Н Т О В И Ч
Е С В И Щ Т У І Н А
Л П О Б А Ч Е Н Н Я С
А О К І Т Н Е О Л І Т
С Р А Д И К А Л К О К
К А Л Ь К А Ь А Н А

Відповіді на сканворд 

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Спортивні новини

Футбол. В столиці відбудеться матч за участю 
збірних України та Франції
Матч ра нд плей-офф К б а Світ ФІФА 2014 ро між збірними У ра-

їни та Франції відб деться на НСК “Олімпійсь ий” Києві. Та е рішення б -
ло прийнято Ви он омом Федерації ф тбол У раїни за пропозицією тре-
нерсь о о штаб національної збірної оманди У раїни. На адаємо: на на-
ціональн оманд У раїни че ає двоматчеве протистояння ра нді плей-
офф КС-2014 зі збірною Франції. 15- о листопада наша оманда зі рає з
франц зами вдома, а 19- о – на стадіоні “Стад де Франс” Сен-Дені. Та-
ож від чора старт вала ампанія з продаж вит ів на матч У раїна –
Франція. Їх можна пити з 24 жовтня на сайті www.ufi.com.ua, а з 11 по
15 листопада – в асах НСК “Олімпійсь ий”. Номінальна вартість вит ів –
40, 50, 60, 70, 80, 120, 250, 300 рн. Одна особа може придбати не біль-
ше 4-х вит ів

Легка атлетика. Наталя Добринська залишає 
великий спорт
27 жовтня 2013 ро на НСК “Олімпійсь ий”, в перерві матч між иїв-

сь им “Динамо” та марі польсь им “Іллічівцем”, відб деться рочиста це-
ремонія проводів видатної раїнсь ої спортсмен и Наталії Добринсь ої.
Олімпійсь чемпіон Пе іна-2008, чемпіон світ , чинн ре ордсмен
світ , майстра спорт міжнародно о лас з ба атоборства, засл жено о
майстра спорт У раїни Наталію Добринсь привітають міністр молоді та
спорт У раїни Равіль Сафі ллін, президент НОК Сер ій Б б а, президент
Федерації ле ої атлети и У раїни І ор Гоц л, представни и збірної оман-
ди У раїни з ле ої атлети и, вітчизняних спортивних товариств, особисті
тренери спортсмен и

Спортивне життя. У київській школі № 226 відбувся
Олімпійський урок
Днями за альноосвітній ш олі № 226 відб вся Олімпійсь ий ро для
чнів 3-х ласів. На свято завітали член ви онавчо о омітет Київсь о о
місь о о відділення НОК Сер ій Тимофєєв, майстер спорт міжнародно о
лас , чотириразовий чемпіон У раїни, 14-ти разовий ре ордсмен У ра-
їни, часни Олімпійсь их і ор 2002 ро Солт-Лей -Сіті з овзанярсь о-
о спорт Андрій Фомін. Вчителі фізичної льт ри ш оли ретельно от -
валися до ро та розробили для діто ці ав естафет , мови я ої із за-
доволенням демонстр вали почесні ості. Чотири он рси пролетіли д -
же швид о, вболівальни и підтрим вали свої оманди та від сієї д ші ба-
жали перемо и саме своєм лас .
Учасни и продемонстр вали д же арн дисциплін та бажання бороти-

ся за перемо . Перше місце розділили оманди “Зіроч а” та “Др жні”,
др ою стала “Олімпійсь а надія”

Бойові єдиноборства. Збірна України — друга 
за кількістю нагород на ІІ Всесвітніх іграх
Збірна У раїни піднялася з сьомої на четверт позицію в медальном за-

лі ІІ Всесвітніх і ор з єдиноборств. В а тиві нашої оманди 20 на ород,
серед я их — 3 золоті, 8 срібних і 9 бронзових. Перш трій продовж ють
форм вати збірні Росії (42: 17, 10, 15), Японії (20: 11, 5, 4) та Франції (19:11,
4, 4). За іль істю отриманих на ород раїнці мають др ий по азни

Температура +9°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 95 %

Температура +13°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 81 %

Температура +10°С

Атм. тиск 754 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 25 жовтня 2013 року

ОВНАМ визначено переб вати в тотальній залежності від ч жих
вимо і рес рсів, моральних, матеріальних зобов’язань перед ото-
ченням, особливо членами сім’ї. Аби збере ти совість ришталево
чистою, ви ні перед им не повинні б ти в бор . Розрах йтеся з ре-
диторами, ви онайте дані обіцян и, по айтеся за доп щені о ріхи.
ТЕЛЬЦІ, про самостійність заб дьте — пар йтеся! Вам слід на-

лашт ватися один на одно о, впіймати хвилю партнера, одночасно
прийнявши йо о мови ри, й не заб вати при цьом про власні інте-
реси. На аз долі — створити армонійний союз і жити д ша в д ш з
обранцем, ділити щастя й оре, радощі й печалі порівн ! Одна не
все та просто — остаточний вибір лишається за с п тни ом, адже
він замовляє м зи і платить.
БЛИЗНЯТА, дбайте про сімейне бла опол ччя, шан йте оле тив,

тр діться на совість із ма симальною прод тивністю, е ономно роз-
поділяючи сили, час. Хочете жити в достат — не хапайтеся за все
підряд, аби заробити рошей, а станьте в зь опрофільним фахівцем
висо о о лас ! Нині від вас вима ається не іль ість, а я ість — це під
сил , дост п до хлібно о місця від ритий.
РАКИ — взірець раси і бла ородства, романтична епопея роз-

палі, пристрасті палають, наповнюючи життєдайною енер ією, ха-
ризма сяє. Флірт йте, за ох йтеся — це та пре расно, бо доля пош-
ле висо е світле поч ття! Втім, на швид взаємність не розрахов й-
те, все залежить від то о, нас іль и “здетон є” ваш любовний ім-
п льс, посланий нав олишній простір.
ЛЕВИ, дім, сім’я — арена доленосних подій, де точиться бороть-

ба між інтересами домочадців і вашим е оїзмом. Хто переможе? Лю-
бов, др жба і м дрість — ось ваші асла. Не на нітайте ворож атмо-
сфер , пра ніть до взаємороз міння, б дьте т рботливим сім’яни-
ном, дбайливим осподарем, не жал ючи сил та рошей задля бла-
опол ччя в родині, ос іль и щонайменші розбіжності мож ть зіпс -
вати всім життя.
ДІВИ, пора різноманітнити своє н дне б ття, тож не сидіть на

місці, вам терміново потрібна зміна “де орацій”: хвилюючі враження,
яс рава емоційна палітра — ч довий життєвий тоні ! Процвітання за-
лежить від міння пристосов ватися до сит ацій, інтеле т , винахід-
ливості та міння зав’язати ви ідні стос н и (ділові, любовні) й отри-
мати ма симальн ористь від онта тів, знайомств.
ТЕРЕЗИ, н дь вати ні оли, життя пре расне, повне сюрпризів,

при од, аромат свіжих вражень розб рх є д х, личе на п блі , де
можна завести мас ці авих знайомств. Одна слід зосередитися на
реалізації особистих зад мів, я що вони правильні, від Бо а (а не
априз Е о), і рес рси доля пошле. Со ровенні бажання — священні,
їх ви онання від риває двері в щасливе майб тнє.
СКОРПІОНИ, розпочинається новий життєвий вито , на вас очі є

трі мфальний період дебютів в різноманітних сферах. О олосіть вій-
н по аним звич ам! Позбавтеся від відпрацьовано о непотреб і
спроб йте зосередитися на найважливіших речах. Влашт вавши е-
неральне “прибирання” мин ло о, залиште на озброєння най ращий
досвід. Тяжіння до дос оналості — вічний процес, та все ж пра ніть
стати зраз ом всьом , тоді дов ола з рт ються потрібні люди.
СТРІЛЬЦІ сяють вродою, випромінюють се с альні флюїди, спо -

ш ючи протилежн стать на любовні подви и. Проте армічна см а
триває, вантаж мин ло о нещадно тисне, вима аючи відробіт доп -
щених помило в прим сових сит аціях. Смиренно несіть цей хрест,
частіше самітнюйтеся для прояснення роз м , д шевної рела сації.
Відлюдництво — відмінний спосіб для підзаряд и життєвою енер ією,
прод тивно о ви онання професійних завдань.
КОЗЕРОГИ, ве тор долі проходить через др жній оле тив, бра-

тайтеся з людьми, тоді зможете с різь дося ти трі мф , одна май-
те на вазі: привілеї вибор др зів призначені тіль и вам. Я що хтось
не припав до серця і нав’яз є себе — з чистою совістю відмовляйте.
Втім, на товаришів, я і впис ються в ідеал др а, поталанить, ство-
рюйте ділові союзи для співпраці.
ВОДОЛІЇ, ар’єристів спе отна пора, ймовірні адрові ротації,

зміна посади, ерівництва, професійно о напрям , підвищення зар-
плати за рах но нових повноважень (“лівих” підробіт ів). К йте залі-
зо, по и аряче — в роботі ви майстер на всі р и, ріплюйте про-
фесійн фортецю, т т вам рівних не б де, я що з’єднаєте природний
талант, ділов мітливість і менеджерсь жил .
РИБИ, ваш світо ляд вима ає ардинальних змін, озбройтеся не-

ативними й позитивними наб т ами плюс ч жими помил ами і ство-
ріть індивід альн філософію б ття, ожної людини вона неповтор-
на і має відповідати д х час та вн трішній зрілості. Я що вини не
відч ття фат м — це не плід б рхливої містичної яви, воістин все,
чо о бажає Господь, транслюється через вас

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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Денис Берінчик — 
чемпіон Києва!
В столиці відбувся чемпіонат міста з боксу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У столичном л бі “Вос-
ход” завершилася пер-
шість міста з бо с . Де-
в’ять яс равих поєдин ів
визначили володарів чем-
піонсь их тит лів, а та ож
імена спортсменів, я і за-
хищатим ть честь столиці
на все раїнсь их зма ан-
нях. Звання чемпіона Ки-
єва здоб в найтит ловані-
ший часни чемпіонат
Денис Берінчи .

Бокс невпинно стає одним з

найпопулярніших видів спорту. Це

вкотре підтвердив чемпіонат Ки�

єва. У фінальний день змагань гля�

дачів було настільки багато, що їх

ледь вміщав спортивний клуб

“Восход”. І це зрозуміло, адже по�

дивитися було на що! Тим більше,

що цьогоріч турнір певним чином

нагадував професійні поєдинки —

адже спортсмени боксували без за�

хисних шоломів. Упродовж кількох

годин відбулося 9 повноцінних

двобоїв. Лише найтитулованіший

учасник Денис Берінчик опинився

без суперника в фіналі. Його візаві

у вирішальному поєдинку Сергій

Атаманчук відмовився від бороть�

би, тому Денис достроково здобув

звання чемпіона Києва. Срібний

призер Олімпійських ігор у Лондо�

ні про це не пожалкував — він пла�

нує вийти на пік форми в грудні на

чемпіонаті України. “Завжди при�

ємно відпочити,— зазначив Денис

Берінчик,— щоденні тренування

дуже втомлюють спортсменів.

Втім, саме за важкою працею й

стоять найвизначніші досягнення.

Кожна людина робить свою робо�

ту. І якщо вона не спустилася у

шахту і не видобула вугілля, то все

одно має бажання піти туди й по�

працювати. Так само й боксер —

потренуватися в парах, напрацю�

вати певні прийоми”.

Як і належить, фінали були до�

сить інтенсивними, що не могло не

сподобатися публіці. Кожен

спортсмен мав величезну армію

вболівальників, тому всі виклада�

лися сповна. У тому, що першість

міста з кожним роком стає якісно

кращою, запевнили самі боксери.

Зокрема переможець у категорії до

91 кг Артем Усік зазначив: “Цього�

річний турнір, мабуть, найцікаві�

ший, в яких я брав участь. У фіналі

в мене був серйозний опонент, то�

му захищати свій титул було знач�

но важче. Мені дуже сподобалися

молоді боксери. Проти них було

досить цікаво боксувати, адже ко�

жен має свою неповторну техніку.

Можу запевнити, що конкуренція

зростає — і це добре, адже вона

спонукає тебе більше працювати.

До того ж, важче боксувати без за�

хисних шоломів. Так, для глядачів

стало цікавіше, але для спортсме�

нів важче. Тепер треба добре підго�

туватися до чемпіонату України,

який відбудеться в грудні. Там на

мене чекають ще серйозніші су�

противники”.

Популярність будь�якого виду

спорту завжди пов’язують із важ�

кою роботою федерацій. Голова

Київської федерації боксу Кирило

Шевченко розповів про діяльність

структури: “Успішність нашої ро�

боти я пов’язую з декількома реча�

ми. По�перше — це фінансування,

по�друге — ми всі фанати боксу.

По�третє — вся молодь дивиться

на наших вихованців. Денис Бе�

рінчик — срібний призер Олімпій�

ських ігор, Василь Ломаченко —

дворазовий чемпіон Ігор — протя�

гом 4�х років боксував за нашу фе�

дерацію. В нас є приклади для на�

слідування”
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Цей день в історії 25 жовтня

1762 — російсь а імператриця
Катерина II на азала заселити
малообжиті райони Імперії, в то-
м числі й У раїни, іноземцями
1839 — Манчестері виданий

перший світі залізничний роз лад
1897 — відб вся перший ф т-

больний матч Російсь ій імперії
1915 — з Києва до Катерино-

слава відправлено пароплавом
найцінніше цер овне й льт рно-
історичне майно Києво-Печерсь ої
лаври, зо рема – давні р описи
та стародр и, най оштовніші і о-
ни та цер овне начиння.
1918 — Київ. Уряд хвалив

постанов про аси н вання
300 000 арбованців на доб дов
б дин бібліоте и Державно о
ніверситет Св. Володимира та
виділення 75 414 арбованців на
ремонт оловно о орп с Ново-
російсь о о ніверситет в Одесі.
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Чемпіон Києва ва овій ате орії до 91 Артем Усі (справа) разом зі своїм опонентом Дмитром Лісовим (зліва)
та віце-президентом місь ої федерації бо с Володимиром Сидорен ом ( центрі)

Ф
от

о 
О

ле
кс

ія
 ІВ

А
Н

О
ВА


