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День шани та скорботи
Вже за тиждень Київ відзначатиме 70�ту річницю звільнення 
від фашистських загарбників

Святкування 70	ї річниці виз	

волення міста від німецько	фа	

шистських загарбників буде і

справді масштабним. Вчора го	

лова КМДА Олександр Попов

зустрівся з представниками вете	

ранських організацій та трудових

колективів, аби презентувати

його програму та закликати всіх

до неї приєднатися.

Як зазначив заступник голови

КМДА Віктор Корж, десятки за	

ходів, присвячених знаменній

даті, вже відбулися в усіх районах

міста.

Також серед головних заплано	

ваних — насамперед, запалення

Вічного Вогню на території Му	

зею Великої Вітчизняної війни,

яке відбудеться 6	го листопада о

8.40, та передача прапора “Еста	

фети пам’яті”. О 10.00 за участі

Президента України Віктора

Януковича відбудеться покла	

дання квітів до могили Невідо	

мого Солдата у Парку Вічної

Слави. Опісля виявити пошану

та принести квіти до монумента

закликають і всіх киян. Охочих

просять розпочати збиратися о

10	й годині на відрізку від метро

“Арсенальна” до Палацу дітей та

юнацтва, звідки згодом колона

(як очікується, кількістю до 10

тисяч осіб) вирушить до Парку

Вічної Слави.

Потім святкування переміс	

титься на центральну вулицю

міста — Хрещатик. Тут з 11.30 за

участі профільних міністерств та

громадських організацій відбу	

деться театралізована військова

хода з використанням не лише

одягу та символіки, а й техніки

років ВВВ. О 16.30 до відзначен	

ня дати приєднається молодь —

відповідні заходи триватимуть на

території Музею війни. А от вже

о 18.00 киян запрошують долучи	

тися до ще однієї масштабної ак	

ції — запалення лампадок у Пар	

ку Слави. Спеціальні намети з

ними розмістять поблизу.

О 19.30 розпочнеться урочис	

тий концерт на Майдані Неза	

лежності. Всі виступи артистів

будуть присвячені темі війни. За	

вершиться дійство близько 22.00

феєрверком. Однак годиною ра	

ніше — о 21.00, все місто завмре в

хвилині мовчання за полеглими у

боях. Київська влада закликає в

цей час зупинити рух автотранс	

порту, а також звертається до Ра	

ди церков та всіх конфесій, аби в

цей момент всі столичні релігійні

храми били у дзвони.

Це свято має об’єднати киян у

своїй вдячності до визволителів

міста. В цьому переконаний го	

лова КМДА Олександр Попов.

“Ця дата, 70	та річниця визво	

лення міста, стосується кожної

сім’ї, кожної людини. Адже не	

має жодної родини в Україні,

якої б не торкнулася війна. Тому

ми закликаємо всіх киян прийти

на заходи та висловити свою

вдячність та пошану нашим ді	

дам, прадідам та бабусям за мир	

не сьогодення”,— наголосив він.

Щоб якомога більше киян взя	

ло участь у заходах, міська влада

звернулася до уряду з проханням

зробити цей день вихідним. Сьо	

годні це питання буде розглянуто

на засіданні Кабміну.

Звісно ж, не залишаться поза

увагою ті, кому саме ми завдячу	

ємо мирним небом над головами.

Нині у столиці мешкає майже

500 її визволителів. 6 листопада о

12	й годині в Палаці культури

“Україна” за участі Президента

нашої держави відбудеться свят	

ковий концерт для ветеранів,

транспортування на який визво	

лителів забезпечить міська влада.

Окрім того, кожен ветеран, який

звільняв Київ, отримає ювілей	

ний знак та матеріальну допомо	

гу. Цьогоріч, окрім бюджетних

коштів, вдалося залучити і поза	

бюджетні ресурси. На заклик

підтримати ветеранів відгукну	

лися політичні партії та громад	

ські організації — тож визволите	

лі до визначної дати отримають

кожен близько 4 тисяч гривень

допомоги

Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся з представни ами ветерансь их ор анізацій та тр дових оле тивів, щоб презент вати Про рам свят вання
70-ї річниці визволення міста від німець о-фашистсь их за арбни ів

×èòàéòå ó ÷åòâåð:

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З
наменна дата має об’єднати всіх киян та ста�
ти справжнім знаком пошани та вдячності
тим, хто 70 років тому звільнив столицю
України від німецько�фашистських загарбни�

ків. Численні заходи відбудуться в усіх районах Ки�
єва, тож аби якомога більше містян могли до них
долучитися, 6 листопада міська влада пропонує
зробити вихідним днем — відповідне подання сього�
дні розгляне Кабмін.

Загроза
відключень �
у минулому

Діабет: 
жити
повноцінно

До Києва привезуть
мощі Георгія
Побідоносця

До Дня визволення Києва 
від фашистських 
загарбників у місті висадять
10 тисяч хризантем

Ó ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ 70-ð³÷÷ÿ ç Äíÿ
âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ çà-
ãàðáíèê³â ó ñòîëèö³ áóäå âèñàäæåíî
áëèçüêî 10 òèñÿ÷ õðèçàíòåì. Öÿ áàãàòî-
ð³÷íà êâ³òêà ïðèêðàñèòü öåíòðàëüí³ ïëîù³
òà ìàã³ñòðàë³ ñòîëèö³.

Íàñòóïíîãî ðîêó ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä”
ïëàíóº çá³ëüøèòè âèêîðèñòàííÿ áàãàòî-
ë³òí³õ ðîñëèí çàì³ñòü îäíîë³òí³õ, à òàêîæ
çíà÷íî ðîçøèðèòè àñîðòèìåíò äåêîðàòèâ-
íèõ çëàêîâèõ òðàâ.

“Óêðà¿íà — ëàã³äíà çåìëÿ, ÿêà áàãàòà
ð³çíîòðàâ’ÿì òà ð³çíîáàðâ’ÿì. Òîìó íà-
ñòóïíîãî ðîêó ìè êîíöåïòóàëüíî ïî-íîâî-
ìó ï³äõîäèìî äî îôîðìëåííÿ çåëåíîãî
ãîñïîäàðñòâà ñòîëèö³. Âèêîðèñòàííÿ áàãà-
òîë³òí³õ ðîñëèí çàì³ñòü îäíîë³òí³õ òà
âïðîâàäæåííÿ çëàêîâèõ òðàâ íàäàñòü íå
ëèøå íîâå îáëè÷÷ÿ ì³ñòó, àëå é çåêîíî-
ìèòü çíà÷í³ áþäæåòí³ êîøòè”,— çàçíà÷èâ
ãåíäèðåêòîð ÊÎ “Êè¿âçåëåíáóä” Ìèõàéëî
Öàðåíêî

Молодь відзначить 
визволення столиці 
флешмобом вдячності

Óðî÷èñò³ çàõîäè ç â³äçíà÷åííÿ 70-ð³÷-
÷ÿ âèçâîëåííÿ Êèºâà â³ä ôàøèñòñüêèõ
çàãàðáíèê³â â³äáóäóòüñÿ 6 ëèñòîïàäà î
16.30 ó ìóçå¿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè.
Ç ãîëîâíî¿ ñöåíè çàçâó÷àòü ï³ñí³ â³éñü-
êîâèõ ðîê³â ó âèêîíàíí³ ñó÷àñíèõ âèêî-
íàâö³â. Ïîò³ì íà åêðàí³ ïîêàçóâàòèìóòü
äîêóìåíòàëüíèé â³äåîô³ëüì “Âèçâîëèòå-
ë³ Êèºâà” ç äîêóìåíòàëüíîþ õðîí³êîþ
òà ³íòåðâ’þ ó÷àñíèê³â. Ôëåøìîá âäÿ÷íî-
ñò³ “Äÿêóºìî çà Êè¿â”, â ÿêîìó â³çüìóòü
ó÷àñòü áëèçüêî 1 000 ëþäåé, ðîçïî÷íåòü-
ñÿ î 17.30. Ó÷àñíèêè ñòàíöþþòü ï³ä
àêîìïàíåìåíò æèâî¿ ìóçèêè â³éñüêîâèõ
÷àñ³â, ç ëàìïàäêàìè ó ðóêàõ óòâîðÿòü
ñèìâîë³÷íó öèôðó “70”, à ïîò³ì óðî÷èñ-
òî ïðîéäóòü äî Ïàðêó Â³÷íî¿ Ñëàâè. Ï³ñ-
ëÿ âñòàíîâëåííÿ ëàìïàäîê òà ïîêëàäàí-
íÿ êâ³ò³â ó÷àñíèêè ôëåøìîáó ïîïðÿìó-
þòü íà Õðåùàòèê. Ââå÷åð³ íà öåíòðàëü-
í³é âóëèö³ ñòîëèö³ ðîçïî÷íåòüñÿ ðîê-
êîíöåðò, ïðèñâÿ÷åíèé çíàìåíí³é ïîä³¿.

Çàóâàæèìî, ôëåøìîá ïðîéäå ï³ä êåð³â-
íèöòâîì êîìàíäè “Áåç ìåæ” òà ïðåäñòàâ-
íèê³â ïàðêó åêñòð³ìó “Õ-park”.

Äîëó÷èòèñÿ äî ôëåøìîáó ñòîëè÷íà âëà-
äà çàïðîøóº âñ³õ êèÿí òà ãîñòåé ì³ñòà

Сьогодні в місті 
ярмаркуватимуть 
в п’яти районах

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâ-
ë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, ó ñå-
ðåäó, 30 æîâòíÿ, â ñòîëèö³ â³äáóäóòüñÿ ÿð-
ìàðêè. Çîêðåìà ñüîãîäí³ òîðãóâàòèìóòü â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà âóë. Ñòðàòåã³÷-
íå øîñå, 6-8; ó Äí³ïðîâñüêîìó — íà
ïðîñï. Âîçç’ºäíàííÿ, 2-10; ó Ïîä³ëüñüêî-
ìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; ó Ñâÿòî-
øèíñüêîìó — íà âóë. Ï³äë³ñí³é, 8, íà ðî-
ç³ ïðîñï. Ïåðåìîãè òà áóëüâ. Àêàäåì³êà
Âåðíàäñüêîãî, íà ðîç³ âóë. Òóëóçè òà
áóëüâ. Ð. Ðîëëàíà; ó Øåâ÷åíê³âñüêîìó —
íà âóë. Òðóäîâ³é, 7-À.

Íà ÿðìàðêàõ ñïîæèâà÷àì çàïðîïîíó-
þòü ð³çíîìàí³òí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ â³ä
áåçïîñåðåäí³õ òîâàðîâèðîáíèê³â, ï³äïðè-
ºìñòâ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè çà ö³íàìè,
íà 10-15 â³äñîòê³â íèæ÷èìè â³ä ðèíêî-
âèõ
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ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÎ
Дружня рука підтримки
Щодня соціальні працівники приходять на допомогу киянам
Наталка МИКОЛАЄНКО
“Хрещатик”

У
першу неділю
листопада в
Україні відзна�
чають своє

професійне свято со�
ціальні працівники. 30
жовтня у Київському
міському будинку
вчителя (вул. Володи�
мирська, 57) відбу�
деться урочисте зі�
брання спеціалістів
мережі центрів соці�
альних служб для
сім’ї, дітей та молоді
міста Києва з нагоди
свята, а також наго�
родження переможців
конкурсу “Кращий
молодий соціальний
працівник м. Києва�
2013” та прийняття
Обітниці соціального
працівника, вручення
професійних відзнак.

Зібрання присвячене 20�

річчю створення мережі цен�

трів соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді м. Ки�

єва. Мережа складається з

Київського міського центру

соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді, 8 закладів со�

ціального обслуговування, 10

районних центрів соціальних

служб для сім’ї, дітей та моло�

ді та налічує близько 700 пра�

цівників, які здійснюють со�

ціальну роботу з сім’ями,

дітьми та молоддю.

Над навчанням та підви�

щенням кваліфікації фахівців

із соціальної роботи невтом�

но працює потужна команда

спеціалістів центрів соціаль�

них служб: заступник дирек�

тора КМЦСССДМ Людмила

Черкашина, начальник відді�

лу соціальної роботи

КМЦСССДМ Олена Гонта�

ренко, головний спеціаліст

КМЦСССДМ, майстер соці�

альної роботи Любов Лоріаш�

вілі, начальник відділу соці�

альної роботи Подільського

РЦСССДМ, майстер соціаль�

ної роботи Наталія Гулак, го�

ловний спеціаліст Дніпров�

ського РЦСССДМ, майстер

соціальної роботи Любов

Шелехова та інші.

На сьогодні соціальні пра�

цівники є дійсно добрими ан�

гелами для сотень тисяч ки�

ян, які опинилися у складних

життєвих обставинах і потре�

бують підтримки. У Київ�

ському центрі соціальних

служб для сім’ї дітей та моло�

ді розповіли декілька реаль�

них життєвих історій. Завдя�

ки втручанню соцпрацівни�

ків вдалося зберегти сім’ї і

змінити на краще людські до�

лі.

Прийомна сім’я з великої
любові

У Дніпровському

РЦСССДМ незвичну але

щасливу історію Андрія і йо�

го прийомної мами знає ко�

жен. Маленький хлопчик у 6

років залишився без батьків,

у 15 років, коли розформу�

вали дитячий будинок, вже

майже дорослим він потра�

пив до притулку.

Але тут доля посміхнулася

хлопцю. До центру прийшла

працювати Галина Геннадіїв�

на Чубук. Вона настільки

прониклася його долею, що,

порадившись з чоловіком,

вони вирішили створити

прийомну сім’ю, щоб у

складний життєвий підлітко�

вий період підтримати Ан�

дрія, бути йому другом та на�

ставником.

Подружжя пройшло на�

вчання для прийомних бать�

ків, яке проводить Київський

міський центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та моло�

ді, і вже через два місяці (у

жовтні 2012 року) дитина бу�

ла в родині.

Звичайно, були і труднощі,

адже усім довелося звикати та

розуміти один одного. Крім

того, у Андрія виникли проб�

леми з навчанням, адже рані�

ше він ніколи не вчив уроки

та не робив домашні завдан�

ня. Саме тут професіоналізм

спеціалістів Центру та при�

йомної сім’ї дав гарні плоди.

З хлопцем працювали репе�

титори, спеціалісти і Галина

Геннадіївна, як професійний

фахівець із соціальної роботи

та як прийомна мати докла�

дала максимум зусиль та

знань, і хлопець почав навча�

тися. Андрій закінчив 9 кла�

сів загальноосвітньої школи,

здобув неповну середню осві�

ту та вступив до Васильків�

ського коледжу Національно�

го авіаційного університету.

Влітку вся сім’я працювала та

відпочивала на дачі. Андрій із

задоволенням доглядав пере�

пілок, допомагав консервува�

ти, навчався простим і водно�

час таким важливим навич�

кам самостійного дорослого

життя.

Шанс для Юлі

Пріоритетним напрямком

в роботі Центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та моло�

ді Дарницького району є ро�

бота з сім’ями, особливо з ти�

ми, які потерпають від алко�

гольної залежності. Ця біда

спіткала й родину Петра Ми�

колайовича і Карини Васи�

лівни, які виховували доньку.

Втративши роботу, подружжя

все частіше заглядало в чарку.

Батьки не приділяли часу ви�

хованню дитини, тож під кі�

нець 2�го класу Юлія зовсім

не справлялась з навчальною

програмою. За рекомендаці�

ями навчального закладу, її

віддали до інтернату для розу�

мово відсталих дітей. Дівчин�

ка провела в інтернаті 4 роки,

згодом усвідомила, що відріз�

няється від тих, хто там на�

вчається. Юля почала прогу�

лювати уроки в спецзакладі,

не виконувала навчальні про�

грами, тож її неодноразово

залишали на другий рік. У

свої 13 років вона була лише в

4 класі.

Постійні конфлікти, крики

та скандали, які відбувались в

квартирі, змусили сусідів

звернутися до Центру соціаль�

них служб для сім’ї, дітей та

молоді Дарницького району.

Коли фахівці із соціальної ро�

боти Єдуард Льошин та Юлія

Лозіченко відвідали сім’ю,

з’ясувалося, що в родині ціла

низка проблем. Дорослі не ли�

ше зловживали алкогольними

напоями, а ще й втратили до�

кументи. Сім’ю взяли під со�

ціальний супровід.

Фахівці із соціальної робо�

ти та психологи Центру соці�

альних служб для сім’ї дітей

та молоді доклали неймовір�

них зусиль, щоб батьки згада�

ли про сімейні цінності та за�

лишили звичку зловживати

алкогольними напоями, а

юрист Центру допоміг зібра�

ти та відновити необхідні до�

кументи. Психологи та фахів�

ці із соціальної роботи допо�

могли Юлі підготуватися і

екстерном закінчити 5�й та 

6�й клас. І уже з першого ве�

ресня Юля пішла у 7�й клас

ЗСШ. За допомогою спеціа�

лістів вона адаптувалася до

нового колективу і зараз з за�

доволенням відвідує навчаль�

ний заклад.

На жаль, Карина Василівна

захворіла та раптово померла.

Петро Миколайович, враже�

ний втратою дружини, повні�

стю відмовився від алкоголю і

зайнявся вихованням доньки.

Сім’я й надалі перебуває на

соціальному контролі спеціа�

лістів Дарницького ЦСССДМ.

Виправляти помилки 
ніколи не пізно

У Святошинському

РЦСССДМ теж чимало ціка�

вих історій про допомогу сім’�

ям, які опинилися в складних

життєвих обставинах. Зокрема

досить показовою є історія

Ірини. За плечима молодої

жінки був невдалий цивільний

шлюб, в якому народилася

дівчинка Оля. Після того, як в

Ірини не склалося життя з чо�

ловіком, її бабуся, Надія Фе�

дорівна, узяла жінку із малень�

кою донечкою жити до себе.

Проте в онуки почалися

непорозуміння з бабусею.

Надія Федорівна дорікала,

що молода мама не приділяє

дитині достатньої уваги, не

допомагає по господарству,

не прибирає в будинку...

Коли в справу втрутився

фахівець із соціальної роботи

Святошинського РЦСССДМ,

ситуація у родині була вже

вкрай напруженою, а найбіль�

ше від цього страждала ма�

ленька Оля. Перед фахівцем

було важке завдання: прими�

рити двох рідних людей — ба�

бусю та онуку. Робота з сім’єю

потребувала постійного кон�

тролю та втручання з боку фа�

хівця, адже кожен відстоював

власну думку і не хотів посту�

патися. На початку соціально�

го супроводу розмови між ро�

дичами радше нагадували нес�

тихаючий гуркіт гармат. Та під

час чергової зустрічі з фахів�

цем серця Надії Федорівни та

Ірини “відтанули”. Жінки по�

чали поступатися йти одна од�

ній назустріч та спілкуватися.

Тепер у цю родину повертає�

ться спокій та порозуміння.

Усі ці історії — маленька

частинка великої роботи, яку

щоденно виконують спеціа�

лісти центрів соціальних

служб

(Імена більшості героїв 
історій змінені)

Коле тив Святошинсь о о районно о м. Києві Центр соціальних сл жб для сім`ї, дітей та молоді під час з стрічі з оловою район Юрієм Бондарем

Галина Ч б з Андрієм від рили нов сторін життя

Хто такі соціальні працівники і що вони роблять?
Ôàõ³âåöü ³ç ñîö³àëüíî¿ ðîáîòè (ÔÑÐ) — öå ñïåö³àë³ñò, ÿêèé çàëó÷àº ðåñóðñè ì³ñöå-

âî¿ ãðîìàäè íà âèð³øåííÿ ïðîáëåì êîíêðåòíî¿ ñ³ì’¿, ÿêà îïèíèëàñÿ â ñêëàäíèõ æèòòº-
âèõ îáñòàâèíàõ. Ôàõ³âö³ âèÿâëÿþòü ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíî¿ ï³äòðèìêè, à òà-
êîæ êîîðäèíóþòü ðîáîòó ç âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ÷ëåí³â ñ³ìåé, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü äîïîìîãè.

Çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè 9-òè ì³ñÿö³â 2013 ðîêó, ôàõ³âö³ Êè¿âñüêîãî öåíòðó ñîö³àëü-
íèõ ñëóæá ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ â³äçíà÷àþòü, ùî ó 5 ðàç³â çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ñ³ìåé, ÿê³
îõîïëåí³ ñîö³àëüíèìè ïîñëóãàìè, à öå ïîíàä 14,5 òèñ. ðîäèí, â ÿêèõ âèõîâóºòüñÿ ìàé-
æå 18 òèñ. ä³òåé. Ñóòòºâî çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü çâåðíåíü ãðîìàäÿí äî ôàõ³âö³â ³ç ñîö³-
àëüíî¿ ðîáîòè — ìàéæå 100 òèñ.

Ó êîæíîìó ðàéîí³ ïðàöþþòü ñîö³àëüí³ Øêîëè äëÿ áàòüê³â. Íà áàç³ ìåðåæ³ ÖÑÑÑÄÌ
ó âå÷³ðí³ ãîäèíè ïðàöþº ïîíàä 50 ãðóï âçàºìîäîïîìîãè äëÿ çàëåæíèõ â³ä àëêîãîëþ,
íàðêîòèê³â òà ³ãðîìàí³¿.

Ó öåíòðàõ êèÿí çàêëèêàþòü íå çàëèøàòèñü íàîäèíö³ ç³ ñâîºþ á³äîþ, à çâåðòàòèñÿ äî
ôàõ³âö³â, äå ¿ì çàâæäè äîïîìîæóòü ³ ï³äòðèìàþòü.

ÄÎÂ²ÄÊÀ "ÕÐÅÙÀÒÈÊÀ"

ÒÀÍÖÞÐÀ Âàëåð³é Àíàòîë³éîâè÷ 
Директор Київського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді:

— Ç âåëèêèì çàäîâîëåííÿì â³òàþ êîëåã
ç íàãîäè ïðîôåñ³éíîãî ñâÿòà — Äíåì ñî-
ö³àëüíîãî ïðàö³âíèêà. Öå ïî÷åñíà ïðîôå-
ñ³ÿ, ÿêà âèìàãàº ïðîôåñ³îíàë³çìó, â³äïîâ³-
äàëüíîñò³, ïîðÿäíîñò³, ïðèíöèïîâîñò³ òà
âèñîêî¿ êóëüòóðè.

Ïðèéì³òü ñëîâà ãëèáîêî¿ âäÿ÷íîñò³ çà
ïðèìíîæåííÿ ñëàâíèõ òðàäèö³é ñâîº¿ ïðî-

ôåñ³¿, çðîñòàííÿ ðîë³ ñîö³àëüíîãî ïðàö³â-
íèêà â êðà¿í³.

Â³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàþ æèòòºâî¿ íà-
ñíàãè, äîáðîáóòó, çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, áëàãî-
ïîëó÷÷ÿ, íàïîëåãëèâîñò³ â ïðàö³, íîâèõ
ïðîôåñ³éíèõ ïåðåìîã òà çä³éñíåííÿ âà-
øèõ òâîð÷èõ çàäóì³â!

Íåõàé ïîâàãà òà âèñîêèé ð³âåíü äîâ³ðè
ãðîìàäÿí äî âàñ çðîñòàº ç êîæíèì äíåì, à
âè çàâæäè áóëè âç³ðöåì âèñîêîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ñëóæ³ííÿ ñóñï³ëüñòâó!
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РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Про внесення змін до додатка до рішення Київради 

від 08 лютого 2013 року № 2/9059 "Про Програму економічного 
і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік"

Рішення Київської міської ради № 8/9596 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�

їні", частини вісімнадцятої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської
міської ради від 14 липня 2011 року № 383/5770, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до додат а до рішення Ки-
ївсь ої місь ої ради від 08 люто о 2013 ро
№ 2/9059 "Про Про рам е ономічно о і соці-
ально о розвит м. Києва на 2013 рі ", ви-
лавши йо о в реда ції, що додається.
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о роз-
вит .

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 22.05.2013 № 323/9380 "Про припинення комунального 
підприємства "Ремонтно�експлуатаційна організація — 8"

Рішення Київської міської ради № 20/9608 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�

їні" та враховуючи звернення Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Київська місь�
ка рада

ВИРІШИЛА:

Додато не др ється.
Ознайомитися з ним можна в се ретаріаті Київради

1. Внести до рішення Київсь ої місь ої ра-
ди від 22.05.2013 № 323/9380 "Про припи-
нення ом нально о підприємства "Ремонт-
но-е спл атаційна ор анізація-8" та і зміни:

п н ті 1 цьо о рішення слова та цифри
"( од ЄДРПОУ 36037999)" замінити словами
та цифрами "( од ЄДРПОУ 03366552)".

2. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради
від 15.03.2012 № 208/7545 "Про затвердження міської цільової

програми "Здоров'я киян" на 2012—2016 роки"
Рішення Київської міської ради № 25/9613 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра�
їні", з метою забезпечення надання медичної допомоги хворим Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від15.03.2012 № 208/7545
в реда ції рішення Київсь ої місь ої ради

від 02.10.2013 р.№ 25/9613

Міська цільова програма "Здоров`я киян" на 2012—2016 роки

1. Затвердити зміни до місь ої цільової
про рами "Здоров'я иян" на 2012-2016 ро и,
затвердженої рішенням Київсь ої місь ої ра-
ди від 15.03.2012 № 208/7545 "Про затвер-
дження місь ої цільової про рами "Здоров'я
иян" на 2012-2016 ро и", що додаються.
2. Це рішення Київради офіційно оприлюд-

нити в азеті Київсь ої місь ої ради "Хреща-
ти ".

3. Контроль за ви онанням цьо о рішення
по ласти на постійн омісію Київсь ої
місь ої ради з питань манітарної політи и
та постійн омісію Київсь ої місь ої ради з
питань бюджет та соціально-е ономічно о
розвит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Соціально-е ономічна риза останньо о десятиріччя призвела до то о, що е ономічно а -
тивне населення для підтримання перед роботодавцем професійно о імідж різ о обмежило
звернення за медичними посл ами. Внаслідо цьо о значна частина патоло ії залишається
поза ва ою медицини і, не з стрічаючи належної протидії, розвивається за природними за-
онами, що веде до хронізації, численності, поєднаності, омпле сності патоло ічних проце-
сів, а далі до первинної інвалідизації та передчасної смертності.
Місь а цільова про рама "Здоров'я иян" на 2012 — 2016 ро и (далі — Про рама) розроб-

лена я ло ічне продовження місь ої Між ал зевої омпле сної про рами "Здоров'я иян" на
2003 — 2011 ро и". В основ розробленої Про рами по ладено Концепцію розвит охорони
здоров'я в місті Києві, затверджен рішенням Київсь ої місь ої ради від 26 вітня 2007 ро
№ 456/1117 "Про реформ вання ал зі охорони здоров'я в місті Києві", з рах ванням Основ-
них онцепт альних напрямів реформ вання системи охорони здоров'я, затверджених поста-
новою Кабінет Міністрів У раїни від 17 люто о 2010 ро № 208 "Дея і питання дос онален-
ня системи охорони здоров'я", інших державних про рам.
Визначення проблем, на розв'язання я их спрямована Про рама
Аналіз динамі и основних по азни ів здоров'я та захворюваності жителів м. Києва за

2003 — 2011 ро и висвітлив певні спіхи та позитивні тенденції та о реслив напрям и подаль-
ших заходів по по ращенню здоров'я населення столиці. Та , по ращилась демо рафічна си-
т ація: за даними офіційної статисти и чисельність населення в м. Києві станом на 1 січня
2011 ро становила понад 2 мільйони 799 тисяч, при цьом за даними Інстит т демо рафії
НАН У раїни в столиці постійно проживає понад 3 млн. 200 тисяч осіб. За останні ро и впер-
ше за десятиріччя відмічений позитивний природний приріст населення м. Києва, я ий має
тенденцію до не хильно о зростання. Сьо одні тривалість життя иян становить 72,7 ро :
68,0 — для чолові ів та 77,0 — для жіно , що є чи не най ращим по азни ом по У раїні.
Протя ом останніх ро ів має чіт тенденцію до зменшення по азни смертності населення

(-7,5 %), відмічено с ттєве зниження смертності від с ладнень ва ітності та поло ів, хвороб

системи ровообі , ц рово о діабет , церебровас лярних хвороб, травм та нещасних ви-
пад ів, отр єнь. Тим не менше, в стр т рі смертності основними причинами залишаються
хвороби системи ровообі (64,6 %), злоя існі ново творення, травми та отр єння, при цьо-
м по азни смертності від ра і хвороб рові та ровотворних ор анів є сталим.
Збері ається висо ою поширеність серцево-с динної патоло ії, хоча відмічається зниження

рівня первинної інвалідності при хворобах системи ровообі серед доросло о, в т. ч. праце-
здатно о населення. Профіла ти а і лі вання хвороб системи ровообі я першопричини
первинної інвалідності і передчасної смертності доросло о населення є одним з пріоритетних
напрямів системі охорони здоров'я столиці.
Стабільними та ож є по азни и захворюваності ново твореннями та хворобами рові і ро-

вотворних ор анів зв'яз з несприятливою е оло ічною сит ацією та значним постарінням
населення.
В динаміці он озахворюваності серед иян протя ом чотирьох ро ів, починаючи з 2005 ро-
, спостері алось зниження рівня виявлення нових випад ів (2005 рі — 341,0; 2006 рі —

338,8; 2007 рі — 334,2; 2008 рі — 329,0 на 100 тис). Але вже з 2009 ро (330,6 на 100 тис.)
намітилась протилежна тенденція. Ви ли ає занепо оєння той фа т, що питома ва а занедба-
них форм серед вперше виявленої он оло ічної патоло ії залишається достатньо висо ою —
13,1 % (12,8 % — в 2009 році, 11,5 % — в 2006 році).
Серйозною проблемою залишається захворюваність на соціально небезпечні хвороби, зо -

рема т бер льоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. Та , я що зростан-
ня захворюваності на т бер льоз вдалося подолати, то відносно ВІЛ/СНІД спостері ається
лише зниження темп прирост захворюваності за останні 2 ро и.
Ва омим є питання забезпечення населення столиці меди аментами, доро овартісними ви-

тратними матеріалами медично о призначення рам ах ви онання медичних про рам за аль-
нодержавно о значення.
Зважаючи на ви ладене, розроблені напрями та заходи Про рами в інцевом виснов

спрямовані на зміцнення і охорон здоров'я жителів м. Києва, зниження розповсюдженості і
зменшення захворювань, ви ли аних основними хворобами, травмами та інвалідністю.
Об р нт вання
Провідними шляхами реалізації заходів Про рами є ор анізаційні засади з реформ вання сис-

теми охорони здоров'я столиці, забезпечення ом нальних за ладів охорони здоров'я обладнан-
ням, меди аментами, доро овартісними витратними матеріалами медично о призначення та ін.
Вирішення означених проблем дозволить забезпечити населення м. Києва висо оспеціалі-

зованою, я існою та дост пною медичною допомо ою.
Основним джерелом по риття витрат на реалізацію заходів Про рами вист пає бюджет

м. Києва шляхом щорічно о додат ово о цільово о фінанс вання ал зі "Охорона здоров'я".
Рес рсне забезпечення Про рами додається (додато 1).
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Мета Про рами поля ає дося ненні ма симально можливо о рівня здоров'я для всіх жите-

лів м. Києва незалежно від їх ві , статі, соціально о стат с , зміцнення і охорони здоров'я и-
ян протя ом сьо о їх життя, зниження розповсюдженості і зменшення страждань, ви ли аних
основними хворобами, травмами та інвалідизацією.
Основні завдання Про рами:
— дося нення рівноправності жителів м. Києва питаннях охорони здоров'я;
— створення м. Києві системи медичної допомо и, зосередженої на пацієнтові;
— форм вання здорово о способ життя иян;
— забезпечення медичної підтрим и здорово о почат життя иян;
— збереження здоров'я иян похилом віці, подовження а тивно о дов оліття;
— с орочення поширеності інфе ційних захворювань, в том числі соціально значимих;
— с орочення поширеності неінфе ційних хвороб;
— забезпечення медичної підтрим и створення здорово о і безпечно о фізично о середо-

вища м. Києві;
— по ращення питань ерівництва і забезпечення я ості меди о-санітарної допомо и тощо.
Реалізацію Про рами пропон ється провести 2 етапи: перший етап — заплановані ошти

в розмірі 4440503,7 тис. рн.; др ий етап — заплановані ошти в розмірі 3083743,7 тис. рн.
Напрями діяльності та заходи Про рами додаються (додато 2).
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення реалізації Про рами б де здійснюватись за рах но оштів місь о-

о бюджет , в межах аси н вань, я і щоро передбачаються бюджеті міста Києва по ал зі
"Охорона здоров'я" за відповідними напрям ами, з рах ванням офіційно визначено о рівня
інфляції за попередній алендарний рі , а та ож інших оштів, не заборонених за онодав-
ством У раїни.
Фінансово-е ономічні розрах н и та пропозиції щодо джерел по риття витрат, необхідних

для ви онання заходів Про рами, додаються (додато 1).
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Про рама під отовлена з метою дося нення ма симально можливо о рівня здоров'я для всіх

жителів м. Києва незалежно від їх ві , статі, соціально о стат с , зміцнення і охорони здо-
ров'я иян протя ом сьо о їх життя, зниження розповсюдженості і зменшення страждань, ви-
ли аних основними хворобами, травмами та інвалідизацією.
Ви онання Про рами дасть можливість забезпечити:
— поліпшення обізнаності населення з питань форм вання здорово о способ життя та йо-

о збереження;
— реформ вання системи охорони здоров'я шляхом пріоритетно о розвит первинної ме-

дичної допомо и та оптимізації стр т ри ліж ово о фонд місь их за ладів охорони здоров'я;
— підвищення ефе тивності, я ості та дост пності медично о обсл ов вання для всіх

верств населення;
— по ращення забезпечення за ладів охорони здоров'я, що засновані на ом нальній

власності територіальної ромади міста Києва, лі арсь ими засобами, доро овартісними ви-
тратними матеріалами медично о призначення;
— по ращення матеріально-технічної бази за ладів охорони здоров'я міста;
— поліпшення інформаційно о забезпечення за ладів охорони здоров'я міста.
У свою чер очі ваними рез льтатами від ви онання Про рами б д ть сл вати:
— збільшення середньої тривалості життя меш анців столиці;
— омпле тованість адрами посад лі арів на рівні 100 %;
— зростання народж ваності;
— зниження рівня малю ової смертності;
— забезпечення населення посл ами сімейної медицини на рівні 75 %;
— по ращення виявлення захворювань на ранніх стадіях та зниження рівня смертності на-

селення працездатном віці;
— зниження рівня смертності від захворювань ор анів ровообі ;
— зниження он оло ічної захворюваності;
— зниження по азни а он озанедбаності;
— забезпеченість хоспісними ліж ами відповідно до ре омендацій ВООЗ (1 ліж о на 10000

населення);
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ
— с орочення захворюваності на т бер льоз;
— зменшення первинно о виход хворих на інвалідність та ін.
КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координацію та онтроль за ви онанням Про рами здійснює Департамент охорони здоров'я

ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації).
Департамент охорони здоров'я подає Департамент е ономі и та інвестицій ви онавчо о

ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), Департамент фінан-
сів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації), по-
стійній омісії Київсь ої місь ої ради з питань бюджет та соціально-е ономічно о розвит ,
постійній омісії Київсь ої місь ої ради з манітарних питань за альнен інформацію про
стан ви онання Про рами за І півріччя — до 25 вересня та за рі — до 25 березня.

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади
про розроблення Програми

п. 25 Протоколу доручень № 30, напрацьованих під  час наради
із заступниками голови Київської  міської державної адміністра!
ції, головами районних в м. Києві державних адміністрацій, на!
чальниками головних управлінь, управлінь КМДА та керівника!
ми підприємств від 11.07.2011

3. Розробник Програми Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми

5. Замовник (відповідальний викона!
вець) Програми

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці Програми) Департамент містобудування та архітектури  виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністра!
ції), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної ад!
міністрації), Департамент соціальної політики виконавчого орга!
ну Київської міської ради (Київської міської державної адмініс!
трації), Служба у справах дітей виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Голов!
не управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві,
районні в місті Києві державні адміністрації, управління охорони
здоров'я районних в місті Києві державних адміністрацій, Київ!
ська міська санітарно!епідеміологічна станція, заклади охорони
здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної
громади міста Києва

7. Термін реалізації Програми 2012—2016 роки 

7.1. Етапи виконання Програми (для дов!
гострокових програм)

І етап — 2012 — 2014 роки 
II етап — 2015 — 2016 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які бе!
руть участь у виконанні Програми
(для комплексних програм) 

Бюджет м. Києва 

9. Загальний обсяг фінансових ресур!
сів, необхідних для реалізації Про!
грами, всього, 

6 624 278,3 тис. грн.

у тому числі:

9.1. коштів бюджету м. Києва 6 463 800,4 тис. грн.

коштів державного бюджету 158 943,9 тис. грн. 

коштів інших джерел 1 534,0 тис. грн.

І. ПАСПОРТ місь ої цільової про рами "Здоров'я иян" на 2012 — 2016 ро и

Про рама сформована Департаментом охорони здоров'я ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) з рах ванням пропозицій та за ва-
жень стр т рних підрозділів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).
Місь а цільова про рама "Здоров'я иян" на 2012 — 2016 ро и під отовлена відповідно до

Констит ції У раїни, за онів У раїни "Про місцеве самовряд вання в У раїні", "Основи за оно-
давства У раїни про охорон здоров'я", "Про державні цільові про рами", "Про затвердження
За альнодержавної про рами боротьби з он оло ічними захворюваннями на період до 2016
ро ", азів Президента У раїни від 27 вітня 2011 ро № 504/2011 "Про Національний план
дій на 2011 рі щодо впровадження Про рами е ономічних реформ на 2010 — 2014 ро и "За-
можне с спільство, он рентоспроможна е ономі а, ефе тивна держава", від 27 січня 2010
ро № 70/2010 "Про додат ові заходи щодо реформ вання системи охорони здоров'я насе-
лення", постанов Кабінет Міністрів У раїни від 19 серпня 2009 ро № 877 "Про затверджен-
ня Державної цільової про рами "Ц ровий діабет" на 2009 — 2013 ро и", від 08 жовтня 2008
ро № 894 "Про затвердження Державної цільової соціальної про рами "Трансплантація" на
період до 2012 ро ", від 28 січня 2009 ро № 41 "Про затвердження Державної цільової со-
ціальної про рами "Молодь У раїни" на 2009 — 2015 ро и", від 27 р дня 2006 ро № 1849
"Про затвердження Державної про рами "Репрод тивне здоров'я нації" на період до 2015 ро-
", розпоряджень Кабінет Міністрів У раїни від 13 вересня 2010 ро № 1808-р "Про схва-

лення Концепції реалізації державної політи и сфері протидії поширенню нар оманії, бороть-
би з неза онним обі ом нар отичних засобів, психотропних речовин та пре рсорів на 2011 —
2015 ро и", від 22 листопада 2010 ро № 2140-р "Про затвердження план заходів щодо ви-
онання Концепції реалізації державної політи и сфері протидії поширенню нар оманії, бо-
ротьби з неза онним обі ом нар отичних засобів, психотропних речовин та пре рсорів на
2011 — 2015 ро и", розроблених Міністерством охорони здоров'я У раїни прое тів онцепцій,
основні положення я их запропоновано в лючити до За альнодержавної про рами "Здоров'я
2020: раїнсь ий вимір", а саме: "Державної про рами запобі ання та лі вання серцево-с -
динних і с динно-моз ових захворювань до 2016 ро ", "Державної цільової соціальної про-
рами "Медична реабілітація" на 2012 — 2016 рр. ".

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додат и не др ються.
Ознайомитися з ними можна в се ретаріаті Київради

Про припинення комунального підприємства "Київінформатика"
Рішення Київської міської ради № 29/9617 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 59, 60, 61 Господарського кодексу України, статей 104, 105, 110 Цивільного кодексу
України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у
зв'язку з тим, що комунальне підприємство "Київінформатика" фактично не здійснює фінансово�господар�
ської діяльності, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити ом нальне підприємство
"Київінформати а" ( од ЄДРПОУ 31753872)
шляхом лі відації.

2. Ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ій місь ій державній адміністра-
ції):

2.1. Здійснити ор анізаційно-правові захо-
ди щодо ви онання п н т 1 цьо о рішення
встановленом поряд .
2.2. Утворити лі відаційн омісію ом наль-

но о підприємства "Київінформати а" протя-
ом 1 місяця з дати прийняття цьо о рішення.
3. Лі відаційній омісії с ласти проміжний і

лі відаційний баланси та подати їх на затвер-
дження ви онавчом ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ій місь ій державній адміністрації).

4. Оприлюднити це рішення в азеті Київ-
сь ої місь ої ради "Хрещати ".
5. Контроль за ви онанням цьо о рішен-

ня по ласти на постійн омісію Київради з
питань транспорт та зв'яз і на постійн
омісію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження договору між Київською міською радою 
та Підгірцівською сільською радою Обухівського району 

Київської області
Рішення Київської міської ради № 14/9602 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до пункту 43 частини першої статті 26 та пункту 16 частини четвертої статті 42 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", статей 101 та 107 Бюджетного кодексу України, підпункту 6.1.1
пункту 6 та підпункту 19.1 рішення Київської міської ради від 08.02.2013 № 3/9060 "Про бюджет міста Києва
на 2013 рік" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити до овір про виділення та
ви ористання с бвенції, ладений 22 лип-
ня 2013 ро між Київсь ою місь ою радою
в особі заст пни а місь о о олови — се -
ретаря Київсь ої місь ої ради Гере и Гали-
ни Федорівни з однієї сторони та Під ірців-
сь ою сільсь ою радою Об хівсь о о райо-
н Київсь ої області в особі Під ірцівсь о о

сільсь о о олови Колпачева Оле сандра
Юрійовича з др ої сторони.
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань бюджет та соціально-е ономічно о
розвит .

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про створення комунального дошкільного навчального 
закладу — центр розвитку дитини "Підростайко" Деснянського

району міста Києва
Рішення Київської міської ради № 23/9611 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядуван�
ня в Україні", статті 18 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статей 12, 16 Закону Укра�
їни "Про дошкільну освіту", Положення про центр розвитку дитини, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 05.10.2009 № 1124, рішення Київської міської ради від 15.03.2012 № 209/7546 "Про де�
легування повноважень виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адмініс�
трації) та районним в місті Києві державним адміністраціям у сфері освіти", з урахуванням соціально�еко�
номічної потреби мешканців Деснянського району міста Києва в дошкільній освіті Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити ом нальний дош ільний на-
вчальний за лад — центр розвит дитини
"Підростай о" Деснянсь о о район міста Ки-
єва, що знаходиться за адресою: м. Київ, в л.
Оноре де Бальза а, 46-б, та віднести йо о до
сфери правління Деснянсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації.
2. Деснянсь ій районній в місті Києві дер-

жавній адміністрації:
2.1. Здійснити ор анізаційно-правові захо-

ди щодо ви онання п н т 1 цьо о рішення.
2.2. Затвердити стат т ом нально о до-

ш ільно о навчально о за лад — центр роз-
вит дитини "Підростай о" Деснянсь о о
район міста Києва за попереднім по оджен-
ням з профільною постійною омісією Київра-
ди.
2.3. Забезпечити ф н ціон вання ом -

нально о дош ільно о навчально о за ла-

д — центр розвит дитини "Підростай о"
Деснянсь о о район міста Києва в примі-
щенні дош ільно о навчально о за лад (яс-
ла-садо ) № 512 Деснянсь о о район міста
Києва та в межах видат ів по ал зі "Освіта",
передбачених Деснянсь ій районній в місті
Києві державній адміністрації на відповідний
рі .
3. Офіційно оприлюднити це рішення в а-

зеті Київсь ої місь ої ради "Хрещати ".
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань манітарної політи и, постійн омісію
Київради з питань власності та постійн омі-
сію Київради з питань бюджет та соціально-
е ономічно о розвит .

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
до рішення Київради від 30.10.2008 № 581/581 

"Про склад комісії Київради з питань поновлення 
прав реабілітованих"

Рішення Київської міської ради № 34/9622 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 9 Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні", пункту 6

Положення про комісії Рад народних депутатів з питань поновлення прав реабілітованих, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.93 № 112, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від
30.10.2008 № 581/581 "Про с лад омісії Ки-
ївради з питань поновлення прав реабілітова-
них" та і зміни:
1.1. Вивести із с лад омісії Київради з

питань поновлення прав реабілітованих:
— Новохать а Леоніда Михайловича;
— Алеш а Дмитра Васильовича;
— Іонов Марію Ми олаївн ;
— Мошенсь о о Валерія Захаровича;
— Рожен а Ми ол Мар овича.
1.2. Ввести до с лад омісії Київради з пи-

тань поновлення прав реабілітованих:
— Коржа Ві тора Петровича, заст пни а

олови Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації,— перший заст пни олови омісії.
1.3. У п н ті 9 додат а до рішення слова

"начальни правління по бюджет Головно о
фінансово о правління" замінити словами

"заст пни начальни а бюджетно о правлін-
ня Департамент фінансів".
1.4. У п н ті 11 додат а до рішення слова

"начальни Головно о правління житлово о
забезпечення" замінити словами "перший
заст пни дире тора Департамент б дів-
ництва та житлово о забезпечення".
1.5. У п н ті 15 додат а до рішення слова

"начальни Головно о правління соціаль-
но о захист населення" замінити словами
"дире тор Департамент соціальної політи-
и".
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань правопоряд , ре ламент та деп тат-
сь ої ети и.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 530 жовтня 2013 року

Зареєстровано
в Головном правлінні юстиції місті Києві

від 24 жовтня 2013 ро за №53/1045

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

від 08 травня 2012 року № 741 
“Про регулювання цін на продовольчі товари”

Розпорядження № 1797 від 8 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1222 “Про затвердження Поряд'
ку декларування зміни оптово'відпускних цін на продовольчі товари” та від 01 серпня 2011 року № 833 “Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731”, з метою недопущення не'
обґрунтованості зростання цін на основні продовольчі товари, в межах функцій місцевого органу виконавчої
влади:

Про затвердження змін 
до деяких розпоряджень 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1788 від 7 жовтня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та

пункту 2 статті 7 Закону України “Про житлово'комунальні послуги”, з метою упорядкування тарифів на послу'
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в межах функцій органу місцевого самовряду'
вання:

1. Затвердити Зміни до дея их розпоря-
джень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації), що додаються.
2. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації — ерівни апарат
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
П занов О. Г. прийняти рішення щодо ви-

світлення в засобах масової інформації зміс-
т цьо о розпорядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 7.10.2013 № 1788

Зміни 
до деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. У Тарифах на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій для жит-
лово-б дівельних ооперативів, об’єднань співвласни ів ба ато вартирних б дин ів та інших ба-
лансо трим вачів жилих б дин ів, повноважених ними осіб або правителів жилих б дин ів, по-
оджених розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації) від 30 листопада 2009 р. № 1334 “Про по одження тарифів на посл и з три-
мання б дин ів і спор д та приб дин ових територій”, позиції №№ 79-83 ви лючити.
2. У Тарифах та стр т рі тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових

територій, я і надаються с б’є тами осподарювання по ожном б дин о ремо для здійснен-
ня розрах н ів із споживачами в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа
місяця, що настає за розрах н овим), встановлених розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 29 р дня 2010 р. № 1221 “Про
встановлення тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій та
їх стр т ри”, позиції №№ 3317-3320, 3322-3324, 3326-3339, 3342, 3343, 3346-3354, 3356-3377,
3380-3384, 3390, 3391, 3393-3402, 3404-3409, 3411-3418, 3420-3495,3497-3500, 3502-3507,
3509, 3511, 3512, 3514, 8273 ви лючити.
3. У Тарифах та стр т рі тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових

територій, я і надаються с б’є тами осподарювання по ожном б дин о ремо для здійснен-
ня розрах н ів із споживачами в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа
місяця, що настає за розрах н овим), встановлених розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 26 вітня 2011 р. № 617 “Про
встановлення тарифів та стр т ри тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ових територій та внесення змін до дея их розпоряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)”, позиції №№ 45-48,199-203 ви лючити.
4. У Тарифах та стр т рі тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових

територій, я і надаються с б’є тами осподарювання по ожном б дин о ремо для здійснен-
ня розрах н ів із споживачами в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа
місяця, що настає за розрах н овим), встановлених розпорядженням ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від 26 травня 2011 р. № 830 “Про
встановлення тарифів та стр т ри тарифів на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб -
дин ових територій та внесення змін до дея их розпоряджень ви онавчо о ор ан Київсь ої місь-
ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації)”, позиції №№ 355-374 ви лючити.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

1. Унести до розпорядження ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 08 трав-

ня 2012 ро № 741 “Про ре лювання цін на
продовольчі товари”, зареєстровано о в Го-
ловном правлінні юстиції м. Києві 31

травня 2012 ро за № 39/956, та і зміни:
1.1. Підп н т 1.4 п н т 1 ви ласти в та ій

реда ції:
“Де лар вання Департамент е ономі и та

інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації) (01044, м. Київ, в л. Хрещати ,
б дино 36, тел.: 202-72-78) зміни оптово-
відп с них цін на борошно пшеничне вищо-
о, першо о і др о о сорт , борошно житнє
обдирне, р пи речані, яловичин , свинин ,
м’ясо птиці (т ш а), овбасні вироби варені,
рім вищо о сорт , моло о оров’яче питне
(пастеризоване, фасоване плів ), сир ис-
ломолочний з вмістом жир до 9 відсот ів,
сметан з вмістом жир до 20 відсот ів, мас-
ло верш ове з вмістом жир до 72,5 відсот-
а, яйця рячі, ц ор-пісо , олію соняшни-
ов .”

1.2. П н т 2 ви лючити.
У зв’яз з цим п н ти 3-6 вважати відпо-

відно п н тами 2-5.
2. Це розпорядження набирає чинності з

дня йо о оприлюднення.
3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації — ерівни ові апа-
рат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації) П занбв О. Г. прийняти рішення що-
до висвітлення в засобах масової інформації
зміст цьо о розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Голова О. Попов

Про затвердження статутів 
комунальних підприємств, що належать 

до комунальної власності 
територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 1580 від 10 вересня 2013 року

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування”, на виконан'
ня рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1034/7270 “Про деякі питання діяльності кому'
нальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва”:

1. Затвердити стат ти ом нальних підпри-
ємств, що належать до ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва:
1.1. Затвердити Стат т ом нально о під-

приємства “Дитячий оздоровчий табір “За-
чарована долина” Шевчен івсь о о район
м. Києва”, що додається.
1.2. Затвердити Стат т ом нально о під-

приємства “Ш оляр” Шевчен івсь о о райо-
н м. Києва”, що додається.
1.3. Затвердити Стат т ом нально о під-

приємства “Ш оляри ” Шевчен івсь о о
район м. Києва”, що додається.
1.4. Затвердити Стат т ом нально о під-

приємства “Центр мар етин ” Шевчен ів-
сь о о район м. Києва”, що додається.

2. Ком нальним підприємствам, зазначе-
ним в п н ті 1 цьо о розпорядження, в ста-
новленом поряд зареєстр вати стат ти
підприємств в ор анах державної реєстрації.
3. Заст пни ові олови Київсь ої місь ої

державної адміністрації з ідно. з розподілом
обов’яз ів прийняти рішення щодо висвіт-
лення в засобах масової інформації зміст
цьо о розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на олов Шевчен івсь ої
районної в місті Києві державної адміністра-
ції Зіміна С. Г.

Голова О. Попов

Додато не др ється,
ознайомитися з ним можна на офіційном інтернет-порталі КМДА

Про затвердження плану заходів 
з участі у проведенні у 2013 році

Всеукраїнського тижня права 
в місті Києві

Розпорядження № 1757 від 2 жовтня 2013 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 № 611'р “Про затвердження плану

заходів з проведення у 2013 році Всеукраїнського тижня права”:

1. Затвердити план заходів з часті прове-
денні 2013 році Все раїнсь о о тижня права
в місті Києві період з 9 до 14 р дня (далі —
План заходів), що додається.
2. Ви онавцям План заходів:
2.1. Забезпечити ви онання План заходів.
2.2. За рез льтатами ви онання План захо-

дів інформ вати правління з питань правоохо-
ронної роботи, запобі ання та протидії ор пції
апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції) до 17 р дня 2013 ро .

3. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації відповідно до розподіл
обов’яз ів забезпечити висвітлення в засобах
інформації зміст цьо о розпорядження.
4. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни а олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації — ерів-
ни а апарат ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) П занова О. Г.

Голова О. Попов

Затверджено
Розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
від 2.10.2013 р. № 1757

План заходів
з участі у проведенні у 2013 році Всеукраїнського тижня права в місті Києві

1. Провести навчальних за ладах Все раїнсь ий ро “Права людини”, присвячений про о-
лошенню За альної де ларації прав людини.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Додато не др ється,
ознайомитися з ним можна на офіційном інтернет-порталі КМДА

Про визнання такими, що втратили чинність, 
деяких розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1592 від 11 вересня 2013 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою оптимізації діяльності ут'

ворених у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) консульта'
тивно'дорадчих органів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати та ими, що втратили чинність:
розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) від 18 люто о 2011 ро № 219
“Про творення Робочої р пи з розроб и
страте ічно о План розвит міста Києва до
2025 ро ”;
розпорядження ви онавчо о ор ан

Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) від 11 березня 2011 ро
№ 347 “Про створення Громадсь ої ради з
розроб и Страте ії розвит міста Києва до
2025 ро ”;
розпорядження ви онавчо о ор ан Київ-

сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної

адміністрації) від 11 березня 2011 ро № 348
“Про затвердження с лад робочої р пи з
розроб и Страте ії розвит міста Києва до
2025 ро та Положення про неї”.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в’яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о роз-
порядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

Голова О. Попов

Департамент освіти і на и, молоді та спорт , Департамент льт ри, районні в місті Києві дер-
жавні адміністрації, Головне правління юстиції м. Києві

9 р дня
2. Ор аніз вати та провести навчальних за ладах, за ладах льт ри, за ладах для дітей і мо-

лоді тематичні заходи інформаційно о, освітньо о та виховно о хара тер (ле ції, бесіди, з стрі-
чі за р лим столом, правові он рси, і ри, зма ання тощо).
Департамент освіти і на и, молоді та спорт , Департамент льт ри, районні в місті Києві дер-

жавні адміністрації, Головне правління юстиції м. Києві
9-14 р дня

3. Ор аніз вати засобах масової інформації вист пи з питань реалізації і захист прав люди-
ни.
Департамент с спільних ом ні ацій, Головне правління юстиції м. Києві

Гр день
4. Провести ле ції та бесіди з питань реалізації і захист прав людини з працівни ами підпри-

ємств, станов та ор анізацій.
Районні в місті Києві державні адміністрації, Київсь ий місь ий центр перепід отов и та підви-

щення валіфі ації працівни ів ор анів державної влади, ор анів місцево о самовряд вання, дер-
жавних підприємства, станов і ор анізацій

9-14 р дня
5. Забезпечити надання безоплатної первинної правової допомо и ромадянам з питань реалі-

зації і захист прав людини через центри правової допомо и та ромадсь і приймальні.
Головне правління юстиції м. Києві, ом нальне підприємство “Госп омобсл ов вання”

“Центр правової допомо и иянам, я і опинились с ладних життєвих обставинах”
10-14 р дня

6. Ор аніз вати та провести ниж ові вистав и, презентації видань про права людини та іншої
літерат ри правово о зміст ; оформлення тематичних стендів в навчально-виховних і льт рно-
освітніх за ладах, вистав ових омпле сах.
Департамент льт ри, Департамент освіти і на и, молоді та спорт , районні в місті Києві дер-

жавні адміністрації, Головне правління юстиції м. Києві
9-14 р дня

7. Провести на ово-пра тичні онференції, з стрічі за р лим столом, майстер- ласи, при-
свячені проблематиці прав людини, за частю провідних юристів, представни ів ор анів ви онав-
чої влади, ромадсь их ор анізацій, деп татів.
Головне правління юстиції м. Києві, Департамент освіти і на и, молоді та спорт , районні

в місті Києві державні адміністрації
9-14 р дня

8. Сприяти широ ом висвітленню заходів з проведення Все раїнсь о о тижня права.
Департамент с спільних ом ні ацій, районні в місті Києві державні адміністрації, Головне
правління юстиції м. Києві

9-14 р дня

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Зареєстровано
в Головном правлінні юстиції місті Києві

від 23 жовтня 2013 ро за №52/1044

Про встановлення тарифів 
на інвентаризацію 
нерухомого майна

Розпорядження № 1751 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)” та постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 833 “Про внесення зміни до
постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731”, з метою впорядкування тарифів на інвен'
таризацію нерухомого майна, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Встановити Тарифи на інвентаризацію не-
р хомо о майна, що здійснюється ом наль-
ним підприємством Київсь е місь е бюро тех-
нічної інвентаризації та реєстрації права влас-
ності на об’є ти нер хомо о майна, що додаю-
ться.
2. Визнати та им, що втратило чинність,

розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації) від 04 серпня 2009 ро № 879 “Про
встановлення тарифів на інвентаризацію нер -

хомо о майна та реєстрацію прав власності на
об’є ти нер хомо о майна”, зареєстроване в
Головном правлінні юстиції м. Києві 24 ве-
ресня 2009 ро за № 20/818.
3. Розпорядження набирає чинності з дня

йо о оприлюднення.
4. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації- ерівни апарат ви онав-
чо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) П занов О. Г.
прийняти рішення щодо висвітлення в засобах

масової інформації зміст цьо о розпоряджен-
ня.
5. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на заст пни ів олови Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації з ідно з
розподілом обов’яз ів.

О. Попов

Про затвердження змін 
до статутів шкірно'венерологічних закладів 

охорони здоров’я м. Києва
Розпорядження № 1633 від 19 вересня 2013 року

Відповідно до статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської
ради від 22 травня 2013 року № 329/9386 “Про територіальне медичне об’єднання “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ” у
місті Києві”, з метою приведення установчих документів закладів охорони здоров’я у відповідність до вимог за'
конодавства України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від 10
березня 1998 ро № 487 “Про затверджен-
ня стат т Київсь ої місь ої ш ірно-венеро-
ло ічної лі арні”:

за олов та п н тах 1, 3 розпорядження
слова “Київсь ої місь ої ш ірно-венероло іч-
ної лі арні” замінити словами “Київсь ої
місь ої лінічної ш ірно-венероло ічної лі-
арні”;

п н ті 3 розпорядження слова “Головне
правління охорони здоров’я та медично о
забезпечення Київсь ої місь ої державної
адміністрації” замінити словами “Департа-
мент охорони здоров’я ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації)”.
2. Затвердити зміни до Стат т Київсь ої

місь ої лінічної ш ірно-венероло ічної лі-
арні, затверджено о розпорядженням Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації від 10
березня 1998 ро № 487, що додаються.
3. Внести зміни до розпорядження Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації від 30
вітня 1998 ро № 980 “Про затвердження
Стат т Київсь о о місь о о ш ірно-венеро-
ло ічно о диспансер ”:

за олов розпорядження слова “Київ-
сь о о місь о о ш ірно-венероло ічно о
диспансер ” замінити словами “територіаль-
но о медично о об’єднання “ДЕРМАТОВЕНЕ-
РОЛОГІЯ” місті Києві”;
п н т 1 розпорядження ви ласти в та ій

реда ції:
“1. Затвердити Стат т територіально о ме-

дично о об’єднання “ДЕРМАТОВЕНЕРОЛО-
ГІЯ” місті Києві, що додається.";

п н ті 3 розпорядження слова “Головне
правління охорони здоров’я та медично о
забезпечення ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації)” замінити словами “Департамент
охорони здоров’я ви онавчо о ор ан Київ-
сь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої держав-
ної адміністрації)”.
4. Затвердити зміни до Стат т Київсь о о

місь о о ш ірно-венероло ічно о диспансер ,
затверджено о розпорядженням Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 30 вітня
1998 ро № 980 (в реда ції розпорядження
Київсь ої місь ої державної адміністрації від
12 листопада 2003 ро № 2119), ви лавши
йо о в новій реда ції, що додається.
5. Внести зміни до розпорядження Київ-

сь ої місь ої державної адміністрації від 12
вітня 2002 ро № 770 “Про затвердження
Стат т Ш ірно-венероло ічно о диспансер
Солом’янсь о о район м. Києва”:

п н тах 1, 2 слова “Солом’янсь о о
район міста Києва” замінити словами “Со-
лом’янсь о о район м. Києва”;
п н т 3 розпорядження ви ласти в та ій

реда ції:
“3. Департамент охорони здоров’я ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) здій-
снювати оординацію діяльності Ш ірно-ве-
нероло ічно о диспансер Солом’янсь о о
район м. Києва.”.
6. Затвердити зміни до Стат т ш ірно-ве-

нероло ічно о диспансер Солом’янсь о о
район м. Києва, затверджено о розпоря-
дженням Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації від 12 вітня 2002 ро № 770, що
додаються.
7. У п н ті 2 розпорядження Київсь ої

місь ої державної адміністрації від 18 вітня
2002 ро № 834 “Про затвердження Стат -

т ш ірно-венероло ічно о диспансер № 1
Дніпровсь о о район м. Києва” слова “Го-
ловном правлінню охорони здоров’я Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації” замі-
нити словами “Департамент охорони здо-
ров’я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)”.
8. Затвердити зміни до Стат т ш ірно-ве-

нероло ічно о диспансер № 1 Дніпровсь о-
о район м. Києва, затверджено о розпоря-
дженням Київсь ої місь ої державної адмі-
ністрації від 18 вітня 2002 ро № 834, що
додаються.
9. У п н ті 2 розпорядження Київсь ої

місь ої державної адміністрації від 29 травня
2002 ро № 1063 “Про затвердження Стат -
т ш ірно-венероло ічно о диспансер № 5
Подільсь о о район м. Києва” слова “Го-
ловном правлінню охорони здоров’я Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації” замі-
нити словами “Департамент охорони здо-
ров’я ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації)”.
10. Затвердити зміни до Стат т ш ірно-

венероло ічно о диспансер № 5 Поділь-
сь о о район м. Києва, затверджено о роз-
порядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 29 травня 2002 ро № 1063
(в реда ції розпорядження ви онавчо о ор-
ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації) від 30 серпня 2010
ро № 668), що додаються.
11. У п н ті 3 розпорядження Київсь ої

місь ої державної адміністрації від 09 липня
2002 ро № 1352 “Про затвердження Стат -
т ш ірно-венероло ічно о диспансер № 3
Святошинсь о о район м. Києва” слова “Го-
ловном правлінню охорони здоров’я та
медично о забезпечення Київсь ої місь ої
державної адміністрації” замінити словами
“Департамент охорони здоров’я ви онавчо-
о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації)”.
12. Затвердити зміни до Стат т ш ірно-

венероло ічно о диспансер № 3 Святошин-
сь о о район м. Києва, затверджено о роз-
порядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 09 липня 2002 ро № 1352,
що додаються.
13. П н т 3 розпорядження Київсь ої місь-
ої державної адміністрації від 20 червня
2003 ро № 1100 “Про затвердження Стат -
т ш ірно-венероло ічно о диспансер № 2
Деснянсь о о район м. Києва” ви ласти в
та ій реда ції:
“3. Департамент охорони здоров’я ви о-

навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації)” здій-
снювати оординацію діяльності ш ірно-ве-
нероло ічно о диспансер № 2 Деснянсь о-
о район м. Києва.".
14. Затвердити зміни до Стат т ш ірно-

венероло ічно о диспансер № 2 Деснян-
сь о о район м. Києва, затверджено о роз-
порядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 20 червня 2003 ро
№ 1100, що додаються.
15. За ладам охорони здоров’я зареєстр -

вати зміни до Стат тів поряд , встановле-
ном за онодавством У раїни.
16. Контроль за ви онанням цьо о розпо-

рядження по ласти на заст пни ів Київсь ої
місь ої державної адміністрації з ідно з роз-
поділом обов’яз ів.

Голова О. Попов

Додато не др ється,
ознайомитися з ним можна на офіційном інтернет-порталі КМДА



1. Внести зміни до с лад о р жних вибор-
чих омісій з виборів народних деп татів У ра-
їни, творених відповідно до постанови Цен-
тральної виборчої омісії від 25 жовтня 2013
ро № 242 “Про творення о р жних вибор-
чих омісій з виборів народних деп татів У ра-
їни одномандатних виборчих о р ів №№ 94,
132, 194, 197, 223”, з ідно з додат амиа1–4.
2. О р жним виборчим омісіям з виборів

народних деп татів У раїни, до с лад я их
вносяться зміни, поінформ вати ромадян про
та і зміни визначений цими омісіями спосіб.

3. Цю постанов разом з відповідним додат-
ом надіслати відповідним ре іональним др -
ованим засобам масової інформації для оп б-
лі вання семиденний стро від дня її прий-
няття, а та ож відповідним о р жним вибор-
чим омісіям з виборів народних деп татів
У раїни.
4. Цю постанов оприлюднити на офіційном

веб-сайті Центральної виборчої омісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії А. МАГЕРА

Припинити достро ово повноваження
члена омісії:
Федоров Володимир Ми олайович, 1949

ро народження – заст пни олови омі-
сії, від Політичної партії “Справжня У ра-
їна” ( зв’яз з внесенням подання про
замін члена виборчої омісії с б’є том, за
поданням я о о андидат р та о о члена
б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад омісії та призначи-

ти заст пни ом олови омісії:
Мат овсь ий Ві тор Валентинович, 1961

ро народження – від Політичної партії
“Справжня У раїна”.
Припинити достро ово повноваження

члена омісії:
Аба арова Наталія Аліївна, 1985 ро на-

родження – від партії “Жін и за майб тнє”
Все раїнсь е політичне об’єднання (
зв’яз з внесенням подання про замін
члена виборчої омісії с б’є том, за по-
данням я о о андидат р та о о члена
б ло в лючено до с лад виборчої омісії).
В лючити до с лад омісії:
Нижни О сана Юхимівна, 1950 ро на-

родження – від партії “Жін и за майб тнє”
Все раїнсь е політичне об’єднання.
Припинити достро ово повноваження

члена омісії:
Аврамен о Алла Петрівна, 1978 ро на-

родження – від Політичної партії “Народна
ініціатива” ( зв’яз з внесенням подання
про замін члена виборчої омісії с б’є -
том, за поданням я о о андидат р та о-
о члена б ло в лючено до с лад вибор-
чої омісії).
В лючити до с лад омісії:
Чефранов Андрій Борисович, 1975 ро

народження – від Політичної партії “Народ-
на ініціатива”.
Припинити достро ово повноваження

члена омісії:
Кісіль Оле сандр Михайлович, 1948 ро

Додато 4
до постанови Центральної виборчої омісії

від 28 жовтня 2013 ро № 263

ЗМІНИ
в складі окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів

України одномандатного виборчого округу № 223
народження – від Політичної партії “Соціал-
Патріотична Асамблея Слов’ян” ( зв’яз з
внесенням подання про замін члена виборчої
омісії с б’є том, за поданням я о о андида-
т р та о о члена б ло в лючено до с лад
виборчої омісії).
В лючити до с лад омісії:
Л іянов Віталій Оле сандрович, 1981 ро

народження – від Політичної партії “Соціал-
Патріотична Асамблея Слов’ян”.
Припинити достро ово повноваження члена
омісії:
Матвєєн о Володимир Володимирович,

1946 ро народження – від Зеленої е оло іч-
ної партії У раїни “Райд а” ( зв’яз з вне-
сенням подання про замін члена виборчої о-
місії с б’є том, за поданням я о о андидат -
р та о о члена б ло в лючено до с лад ви-
борчої омісії).
В лючити до с лад омісії:
Але сеєн о Тамара Володимирівна, 1955

ро народження – від Зеленої е оло ічної
партії У раїни “Райд а”.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

Про зміни в складі 
окружних виборчих комісій

з виборів народних депутатів 
України

Постанова № 263 від 28 жовтня 2013 року
Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народ'

них депутатів України про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до пункту 1 частини другої
статті 13, частин першої — третьої, п’ятої — сьомої статті 26, частин першої — сьомої, дев’ятої — одинадцятої
статті 27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої, десятої статті 37, частини третьої статті 104 Зако'
ну України “Про вибори народних депутатів України”, абзацу першого, пункту 5 розділу І Закону України “Про
повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223”, ке'
руючись статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України “Про Центральну ви'
борчу комісію”, Центральна виборча комісія

Про реєстрацію кандидатів 
у народні депутати України 

в одномандатних виборчих округах 
на повторних виборах 

народних депутатів України
15 грудня 2013 року

Постанова № 253 від 28 жовтня 2013 року
До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні де'

путати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєс'
трації кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на повторних виборах на'
родних депутатів України 15 грудня 2013 року.

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Зако'
нів України “Про вибори народних депутатів України” та “Про повторні вибори народних депутатів України в
одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223”.

Враховуючи викладене, відповідно до статей 9, 10, пункту 8 частини другої статті 30, частини третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 частини третьої статті 53, частин першої, другої статті 55, частини другої
статті 56, частин першої, шостої, сьомої статті 59, частини третьої статті 104, частин четвертої — шостої статті
107 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, абзацу першого, підпунктів 6, 10 пункту 3 роз'
ділу І Закону України “Про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах
№№ 94, 132, 194, 197, 223”, керуючись статтями 11 – 13, пунктом 6 статті 19, частиною другою статті 27 Закону
України “Про Центральну виборчу комісію”, Центральна виборча комісія

ПОСТАНОВЛЯЄ:
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1. Зареєстр вати андидатів народні де-
п тати У раїни в одномандатних виборчих
о р ах на повторних виборах народних де-
п татів У раїни 15 р дня 2013 ро з ідно з
додат ами 1 — 3.
2. Витя із цієї постанови та посвідчення

встановленої форми видати представни ам
відповідних політичних партій, а та ож від-
повідним андидатам народні деп тати
У раїни, я і балот ються в одномандатних

виборчих о р ах поряд самовис вання.
3. Цю постанов разом з відповідним до-

дат ом надіслати відповідним ре іональним
др ованим засобам масової інформації для
оприлюднення триденний стро з дня її
прийняття, а та ож оприлюднити на офіцій-
ном веб-сайті Центральної виборчої омісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісії А. МАГЕРА

Відповіді на сканворд 

ÄÎÊÓÌÅÍÒ
Хрещатик 730 жовтня 2013 року

Додато 3
до постанови Центральної виборчої омісії

від 28 жовтня 2013 ро № 253

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, 

зареєстрованих в одномандатному 
виборчому окрузі № 223 (місто Київ)

на повторних виборах народних депутатів України 
15 грудня 2013 року

Кива Ілля Володимирович, народився 2
червня 1977 ро в місті Полтаві, ромадя-
нин У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів
проживає на території У раїни, освіта вища,
пенсіонер, безпартійний, проживає в місті
Києві, с димість відс тня, самовис вання.
Нечепор Денис Іванович, народився 11

серпня 1987 ро в місті Деражня Хмель-
ниць ої області, ромадянин У раїни, протя-
ом останніх п’яти ро ів проживає на терито-
рії У раїни, освіта вища, олова, ромадсь а
ор анізація “Союз др жби та співробітництва
“У раїна–Росія”, безпартійний, проживає в

селі З ар Деражнянсь о о район Хмель-
ниць ої області, с димість відс тня, самови-
с вання.
О нсь а Наталія Василівна, народилася

26 жовтня 1971 ро в місті Києві, ромадян-
а У раїни, протя ом останніх п’яти ро ів
проживає на території У раїни, освіта серед-
ня спеціальна, приватний підприємець, без-
партійнa, проживає в місті Києві, с димість
відс тня, самовис вання.

Секретар Центральної виборчої комісії 
Т. ЛУКАШ

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Про видачу ліцензій Комплексу відпочинку “Пуща'Водиця”
Державного управління справами
Розпорядження № 1599 від 12 вересня 2013 року

Відповідно до пункту 42 частини третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господар'
ської діяльності”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07 грудня 2012 року № 2192 “Про ліцензування провадження господарської діяльності з ви'
робництва, транспортування та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідве'
дення”, враховуючи рішення Ліцензійної комісії (протокол № 10 від 09 вересня 2013 року), в межах функцій міс'
цевого органу виконавчої влади:

1. Видати КОМПЛЕКСУ ВІДПОЧИНКУ “ПУЩА-
ВОДИЦЯ” ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРА-

ВАМИ ( од ЄДРПОУ 34477817, м. Київ, в л.
Виш ородсь а, б дино 150) ліцензії:

на право провадження осподарсь ої діяль-
ності з виробництва теплової енер ії ( рім діяль-
ності з виробництва теплової енер ії на тепло-
еле троцентралях, теплоеле тростанціях, атом-
них еле тростанціях і о енераційних станов-
ах та станов ах з ви ористанням нетрадицій-
них або поновлюваних джерел енер ії) стро ом
дії п’ять ро ів;
на право провадження осподарсь ої діяль-

ності з транспорт вання теплової енер ії ма іс-
тральними та місцевими (розподільчими) теп-
ловими мережами стро ом дії п’ять ро ів;
на право провадження осподарсь ої діяль-

ності з постачання теплової енер ії стро ом дії
п’ять ро ів.
2. Заст пни олови Київсь ої місь ої дер-

жавної адміністрації з ідно з розподілом обо-
в’яз ів прийняти рішення щодо висвітлення в
засобах масової інформації зміст цьо о розпо-
рядження.
3. Контроль за ви онанням цьо о розпоря-

дження по ласти на першо о заст пни а олови
Київсь ої місь ої державної дміністрації Гол б-
чен а А. К.

Голова О. Попов

Х В І С Т В І Л Ь Х А

А Р И С Т О Т Е Л Ь А

Е Р К Е Р Р І В Е Н Ь

Щ Р А Б И Н І Н Д

Б А К А Р А І В І Р Ш

Ю Т А И О С А Г А К

Р И С Н А М А З М О

О К А П О Ж И В А Т

Святошинсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд об'є ти, щодо я их надійшли заяви:

- нежитлове приміщення розташоване на 1 поверсі ДНЗ № 277 за адресою: в л. В. К чера, 8-А, за альною площею
89,6 в. м, для надання освітніх посл , а саме: проведення занять з ло і и, ан лійсь ої мови та хорео рафії. Розмір
орендної плати за один 3,20 рн.

- нежитлове приміщення розташоване на 1 поверсі ЗНЗ №40 за адресою: в л. Львівсь а, 6/3 за альною площею
178,75 в. м, для надання освітніх посл , а саме: фізичне виховання дітей молодшо о, середньо о та старшо о ш ільно о
ві . Розмір орендної плати за один 6,80 рн.

- нежитлове приміщення розташоване на цо ольном поверсі СЗНЗ № 185 за адресою: в л. Серпова, 20/6 за альною площею
92,7 в. м., для надання освітніх посл , а саме: проведення занять з ай ідо. Розмір постійної орендної плати 19,39 рн за 1 в.м.

- нежитлове приміщення розташоване на 2 поверсі СЗШ № 281 за адресою: б л. Кольцова, 7-Б, за альною площею
54,88 в. м, для надання освітніх посл , а саме: проведення занять з хорео рафії. Розмір орендної плати за один 2,46 рн.

- нежитлове приміщення розташоване на 2 поверсі ДНЗ № 33 за адресою: в л. Осіння, 33, за альною площею 21,87 в. м, для
надання освітніх посл , а саме: проведення занять з ло і и та ан лійсь ої мови. Розмір орендної плати за один 1,00 рн.
Балансо трим вач: Управління освіти Святошинсь ої районної в місті Києві державної адміністрації, в л. Я ба Кола-

са, 6А, м. Київ, тел. 274-97-00
Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Телефон для довідо : 450-07-16.

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



ОВНИ,� най�ращим� стим�лом� до� роботи� стане
бажання�поліпшити�доброб�т,�житлові��мови,�ство-
рити� �армонійн�� атмосфер�� в� родині.� Опі��йтеся
домочадцями,� працюйте�на�бла�о� сім’ї� (т�т�бла�о-
дать!)�— і�ваші�сили�примножаться.

ТЕЛЬЦІ,� я�що� важ�о� розібратися� �� власних� ба-
жаннях,� робіть� став��� на� пра�тичність,� приділяйте
�ва���деталям,�не�нехт�йте�особистими�інтересами.
У�романти�ів�зап�льс�є�авантюрна�жил�а:�підштовх-
н�вши� до� ризи��,� життя� стане� яс�равішим,� зате
справи�мож�ть�постраждати�через�необачність.

У�БЛИЗНЯТ стос�н�и�з��оханими�на�ад�ватим�ть
“амери�ансь�і� �ір�и”.� Т�т� можливо� все:� від� сваро�
на� поб�товом�� підґр�нті� до� беш�ет�.� Втім,� я�� �а-
ж�ть:�“милі�сваряться —�тіль�и�тішаться”.�У�ділово-
м��тандемі�доведеться��рати�роль�робочої��оняч�и.

РАКИ,� форт�на� посміхатиметься� працелюбним
та�енер�ійним,�тим,�хто�щиро�любить�свою�справ�.
Хочете� заробити� �рошей� та� прославитися —� нат-
хненно� працюйте,� не� і�нор�ючи� ласою� приман�ою
за�р�тити�роман�з��оле�ою,�я�а�й�стане�М�зою,�що
надихає�на�творчі�звершення.

ЛЕВІВ доля� за�ли�ає�щедро� тр�сити� �аманцем,
бавте�себе,�любих,�робіть�подар�н�и�близь�им,�рід-
ним,�задовольняйте�свої�та�їхні�заба�ан�и.�По��п�и
мають�б�ти�добротними,�пра�тичними,�престижни-
ми,�ф�н�ціональними.

ДІВИ —� �любленці� п�блі�и,� проте� підвладні� на-
строю,�тон�о�реа��ють�на�зміни�в�домашній,�діловій
атмосфері,�ба�атьох�по�лин�ть�шалені�любовні�пе-
реживання.� Не� драматиз�йте,� �оді� пла�атися,� збі�
обставин�працює�на�вас,�тож�опинитеся�в�підходя-
щий�час�в�належном��місці.

ТЕРЕЗИ,� дов�ола� наеле�тризована� атмосфера,
не�воюйте�з�людьми,�а�ш��айте��омпроміс� інтере-
сів,�що�баз�ється�на�спільних�цілях,�д�ховном��сві-
то�ляді,�соціальном�,�матеріальном��стат�сах.

СКОРПІОНИ,�дебютна�діяльність,�роз�р�т�а�імід-
ж��набирає�інтенсивно�о�темп�,�одна��поп�ляриз�-
вати�власні�таланти,�дося�нення�слід����олі�др�зів,
д�ховних�побратимів,�вони�вас�правильно�оцінять�і
не�вважатим�ть�за�амбіційно�о�вис�оч��.

СТРІЛЬЦІ,�“�лепайте”��роші,�фахівець�ви�нівро��,
одна�� за� �опій�и� �ріти� ч�ба�не�слід,� ваш�тр�д�має
б�ти�достойно�оплачений,�“роз��р��люйте”�ба�атіїв,
дост�п�до�ч�жих��аманців�від�рито.

КОЗЕРОГИ,� отримати� все� і� відраз�� неможливо,
це�міраж.�По�и�що.�Ам�рні�справи�є�др��орядними,
робіть�а�цент�на�діловом��партнерстві,�саме�т�т�за-
�ладається� бла�одатне� підґр�нтя� для� співпраці� на
майб�тнє.

ВОДОЛІЇ,��ар’єрне�сходження�йде�чіт�о�визначе-
ним���рсом,�це�день�психоло�ічно�о�преображення,
ваш�вн�трішній�світ��ардинально�зміниться,�на�д�ші
засяє�сонце�щастя,�але�при��мові,�що�ви�бла�ород-
но�й�віддано�сл�житимете�іншим,�не�ц�ратиметеся
нія�ої�роботи.�

РИБИ,� дов�ола� �онфронтаційна�атмосфера,�між
власними� намірами� та� бажаннями� партнерів� стіна
непороз�мінь.�Пристрасті�заважають�об’є�тивності,
під� час� діало��� необхідний� диференційований� під-
хід,�взаємні�пост�п�и��

Астролог Любов ШЕХМАТОВА
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Температура +10°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +17°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура +13°С

Атм. тиск 750 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 92 %
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1848 — ó Ëüâîâ³ ðîçïî÷àâñÿ "Ñî-

áîð ðóñüêèõ íàóêîâö³â" 
1924 — Êè¿â. Ãóáâèêîíêîì ïðèé-

íÿâ ïîñòàíîâó ïðî çâ³ëüíåííÿ
ñëóæáîâö³â, ùî çàòðèìóâàëè é ñà-
áîòóâàëè ïðîâåäåííÿ óêðà¿í³çàö³¿,
òà ïðî çàì³ùåííÿ ¿õ îñîáàìè, ÿê³
çíàëè óêðà¿íñüêó ìîâó.. 

1941 — Ðîçïî÷àëàñÿ îáîðîíà Ñå-
âàñòîïîëÿ 

1956 — Êè¿â. Ó Äîíáàñ çà êîìñî-

ìîëüñüêèìè ïóò³âêàìè âè¿õàëà ïåð-

øà ãðóïà ìîëîäèõ êèÿí, ìàéáóòí³õ
øàõòàð³â. 

1961 — ÑÐÑÐ çä³éñíèâ íàéïî-

òóæí³øèé â ³ñòîð³¿ âèáóõ âîäíåâî¿
áîìáè. 

1985 — Æåíåâà. Ïîñò³éíèé ïðåä-

ñòàâíèê ÓÐÑÐ ïðè â³ää³ëåíí³ ÎÎÍ òà
³íøèõ ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ ïå-
ðåäàâ ó Öåíòð ïî ïðàâàõ ëþäèíè
Ñåêðåòàð³àòó ÎÎÍ äðóãó ïåð³îäè÷íó
äîïîâ³äü ÓÐÑÐ ïðî âò³ëåííÿ â æèòòÿ
â Óêðà¿í³ ïîëîæåíü ñòàòåé 10–12
Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî åêîíîì³÷í³,
ñîö³àëüí³ ³ êóëüòóðí³ ïðàâà.  

1987 — Ó Êèºâ³ íà ôåñòèâàë³ Êè-
¿âñüêîãî ðîê-êëóáó äåáþòóâàâ óê-
ðà¿íñüêèé ðîê-ãóðò "Âîïë³ Â³äîïëÿ-
ñîâà" ("ÂÂ") 

1993 — îïóáë³êîâàíî äîîïðàöüî-
âàíèé ïðîåêò íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè äëÿ âñåíàðîäíîãî îçíàéîì-
ëåííÿ. 

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 7-é ñòîð.

ГОРОСКОП
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Виявляється, що найбруд�
ніші місця зовсім не ті,
про які ми думаємо.

Мікробіолог з Університету Арізони

Чарльз Герб склав список найбрудні�

ших місць в будинках американців

(висновки вченого справедливі для жи�

телів будь�якої іншої країни). До рей�

тингу увійшло сім предметів домаш�

нього ужитку, які є улюбленим місцем

проживання мікробів і бактерій. Ви�

явилось, що найбрудніші місця — не в

туалеті, а на кухні, повідомляє The

Epoch Times.

На кухонній дерев’яній дошці для об�

робки продуктів кількість мікробів у 200

разів більша, ніж на сидінні унітазу, яке

найчастіше пригадують як найбрудніше.

Порада мікробіолога — після миття про�

терти дошку 5 %�вим розчином оцту або

спиртом.

Друге місце за кількістю мікробів зай�

має трубка домашнього телефону.

Бруднуля номер три — губка для миття

посуду, яка сама усіх миє.

На четвертому місці — душова завіска,

що теж не привертає особливої уваги під

час прибирання, але накопичує безліч

мікробів через вологе навколишнє по�

вітря.

П’яту позицію займають сміттєві кор�

зини на кухні і у ванній, котрі слід час від

часу ретельно чистити.

І ще зі списку домашніх помічників

треба відзначити посудомийну машину,

що зайняла шосту позицію в топі, на

дверцятах якої мікроби знаходять гарне

місце для проживання, також як і на

амортизації дверцят холодильника.

І завершує список пральна машина.

Здавалося б, вона очищає від бруду, а на�

справді ж дослідженням встановлено,

що мікроби, які вижили після прання,

відмінно себе почувають у самій машині.

Тому бажано раз на місяць запустити

цикл з гарячою водою і оцтом для ство�

рення чистого середовища �

У рейтингу найбрудніших місць 
у домі перемогла кухня

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 30 æîâòíÿ


