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ÌÀÔè ï³ä ïðèö³ëîì
�Ó ñòîëèö³ âèð³øóþòü äîëþ ìàëèõ àðõ³òåêòóðíèõ ôîðì

Íà Àíäð³¿âñüêîìó
óçâîç³ íàâåäóòü
ëàä

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³-

òàë³é Êëè÷êî ïðîïîíóº îáìåæè-

òè ðóõ òðàíñïîðòó íà Àíäð³¿â-

ñüêîìó óçâîç³ ³ ñèñòåìàòèçóâàòè

òîðã³âëþ. Ïðî öå â³í çàÿâèâ ï³ä

÷àñ íàðàäè ùîäî Àíäð³¿âñüêîãî

óçâîçó çà ó÷àñò³ êåð³âíèê³â ñòî-

ëè÷íèõ ïðîô³ëüíèõ óïðàâë³íü ³

äåïàðòàìåíò³â, ïðåäñòàâíèê³â

ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â: «Àí-

äð³¿âñüêèé óçâ³ç — ³ñòîðè÷íà âó-

ëèöÿ Êèºâà,îäíà ç â³çèò³âîê óêðà-

¿íñüêî¿ ñòîëèö³ äëÿ òóðèñò³â. Êî-

æåí, õòî ïðè¿æäæàº äî Êèºâà,

áàæàº ïðîãóëÿòèñÿ óçâîçîì.Òàì

êèïèòü òîðã³âëÿ, ðîçòàøîâàí³

ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ³ âîäíî÷àñ

³ñíóº áàãàòî ïðîáëåì. ß áóâ ìè-

íóëèìè âèõ³äíèìè íà óçâîç³. Íà

ñüîãîäí³ òîðã³âëÿ òàì õàîòè÷íà.

Ç îäíîãî áîêó, ïðåäñòàâíèêè ïî-

äàòêîâî¿ ³íîä³ ç’ÿâëÿþòüñÿ, ç ³í-

øîãî — ïîáîðè, ï³äïðèºìö³ â³ä-

âåðòî êàæóòü,ùî ïðèõîäÿòü ïðåä-

ñòàâíèêè ñèëîâèõ ñòðóêòóð ³ íà-

çèâàþòü âèçíà÷åíó «òàêñó».Òîð-

ãîâö³ çàïåâíÿþòü: ìè ãîòîâ³ ïðà-

öþâàòè çà ÷³òêèìè ïðàâèëàìè,

ìè ãîòîâ³ ïëàòèòè ó áþäæåò ì³ñ-

òà, àëå íå ãîòîâ³ ïëàòèòè âñ³ì,

õòî ïðèõîäèòü ³ âèìàãàº». Ìåð

äîðó÷èâ ïðîô³ëüíèì óïðàâë³í-

íÿì ïðîâåñòè çóñòð³÷ ç ï³äïðè-

ºìöÿìè ³ çíàéòè êîìïðîì³ñíå ð³-

øåííÿ. «ÌÀÔè ³ òîðãîâ³ íàìåòè

ñïîòâîðþþòü çîâí³øí³é âèãëÿä

³ñòîðè÷íî¿ âóëèö³.Àëå ìè íå áó-

äåìî óõâàëþâàòè ð³øåííÿ, íå

ïîðàäèâøèñü ç ãðîìàäñüê³ñòþ ³

ï³äïðèºìöÿìè», – ñêàçàâ â³í.

Êëè÷êî â³äçíà÷èâ, ùî áàãàòî êè-

ÿí ñüîãîäí³ âèêîðèñòîâóº Àíäð³-

¿âñüêèé óçâ³ç ÿê ïðî¿æäæó ÷àñ-

òèíó ó çâ’ÿçêó ³ç çàêðèòòÿì Õðå-

ùàòèêà.À öå ïñóº áðóê³âêó ³ øêî-

äèòü åêîëîã³¿. Ìåð äàâ äîðó÷åí-

íÿ ïðåäñòàâíèêó ñòîëè÷íî¿ ÄÀ²

ÿêíàéøâèäøå äîñë³äèòè öå ïè-

òàííÿ ³ çàáåçïå÷èòè îáìåæåííÿ

òðàíñïîðòíîãî ðóõó óçâîçîì: «Öå

ïîáàæàííÿ êèÿí, òóðèñò³â, ï³ä-

ïðèºìö³â. ² ìè ÷åêàºìî ïðîïî-

çèö³é ùîäî ñèñòåìàòèçàö³¿ ðóõó

íà ö³é âóëèö³. ×è ìîæíà çàáî-

ðîíèòè ðóõ ïîâí³ñòþ, ÷è õî÷à á

ó âèõ³äí³, êîëè òóò ïðîãóëþºòü-

ñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü òóðèñò³â ³

êèÿí?». Ó ÄÀ² çàïåâíèëè, ùî ãî-

òîâ³ âèêîíàòè ð³øåííÿ ñòîëè÷-

íî¿ âëàäè ùîäî çàáîðîíè ðóõó

Àíäð³¿âñüêèì óçâîçîì ó âèõ³ä-

í³ òà ñâÿòêîâ³ äí³ ³ íàâ³òü ïîâ-

í³ñòþ çàáîðîíèòè ðóõ òàì, ÿê-

ùî öå áóäå äîö³ëüíî, çà óìîâè

â³äêðèòòÿ ïðî¿çäó Õðåùàòèêîì.

Â³òàë³é Êëè÷êî òàêîæ äîðó÷èâ

äîñë³äèòè ïèòàííÿ ïîáóäîâè ñó-

÷àñíèõ ñòàö³îíàðíèõ òóàëåò³â

íà óçâîç³, îñê³ëüêè ÿê òóðèñòè,

òàê ³ òîðãîâö³ ñêàðæàòüñÿ íà ¿õ

â³äñóòí³ñòü.

íîâèíè

ÑÜÎÃÎÄÍ² íåìîæëèâî ÷³òêî âñòà-
íîâèòè ê³ëüê³ñòü òèì÷àñîâèõ ñïî-
ðóä (ÒÑ) ó Êèºâ³,çàïåâíÿþòü ÷èíîâ-
íèêè. Çà ¿õí³ìè îö³íêàìè, ðåàëüíî
ó ì³ñò³ íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 20 òèñ.
òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, ùî â÷åòâåðî
ïåðåâèùóº îô³ö³éí³ äàí³. Òà é ñè-
òóàö³ÿ ç íàäõîäæåííÿìè äî áþäæå-
òó ïîñò³éíî ïîã³ðøóºòüñÿ. «Â 2012
ðîö³ ê³ëüê³ñòü ÒÑ ñêëàäàëà 5603 îäè-
íèö³.Òîä³ äîäàòêîâî äî áþäæåòó áó-
ëî çàëó÷åíî ìàéæå 50,5 ìëí ãðí. Ç
íèõ â³ä ÒÑ — 41,9 ìëí ãðí, â³ä ñóá-
’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ — 8,6 ìëí
ãðí. Â 2013 ðîö³ ê³ëüê³ñòü óêëàäå-
íèõ äîãîâîð³â ñêëàëà 5131. Òîä³ áó-
ëî çàëó÷åíî 44,6 ìëí ãðí,ç íèõ 34,9
ìëí ãðí â³ä ÒÑ, à òàêîæ 9,7 ìëí ãðí
â³ä ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ.Â 2014
ðîö³ â³ä ñåçîííî¿ òîðã³âë³ íàä³éøëî
6,9 ìëí ãðí»,—çàçíà÷èëà äèðåêòîð
Äåïàðòàìåíòó ïðîìèñëîâîñò³ òà ðîç-
âèòêó ï³äïðèºìíèöòâà ÊÌÄÀ Ëþä-
ìèëà Äåíèñþê. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ìè-
íóëîãî òèæíÿ ðîçïî÷àâñÿ ï³ëîòíèé

ïðîåêò ç ³íâåíòàðèçàö³¿ ÒÑ ó Äàð-
íèö³, ïðî ùî ïîïðîñèëè ñàì³ ï³ä-
ïðèºìö³. Öå ðîáèòüñÿ áåçêîøòîâ-
íî, à çà ï³äñóìêàìè ïðîåêòó áóäå
ï³äãîòîâëåíî ïðåçåíòàö³þ,àáè îö³-
íèòè éîãî ðåçóëüòàòè. Ñâîºþ ÷åð-
ãîþ, çàñòóïíèê äèðåêòîðà Äåïàð-
òàìåíòó ì³ñòîáóäóâàííÿ òà àðõ³òåê-
òóðè ÊÌÄÀÀíäð³é Âàâðèø çàÿâèâ,
ùî òðåáà ïîåòàïíî âèð³øóâàòè ïðîá-
ëåìó, âíåñòè çì³íè â ðîáîòó Êîì-
ïëåêñíî¿ ñõåìè ðîçì³ùåííÿ ÒÑ ó
ì³ñò³ Êèºâ³ é äàòè ¿é ïðàâî íà íîâå
æèòòÿ. Íàãàäàºìî, ùî ââåäåííÿ â
ä³þ ñõåìè áóëî ïðèçóïèíåíî ÷åðåç
ñêàðãè ï³äïðèºìö³â ùîäî ¿¿ êîðóï-
ö³éíîñò³. Òîæ ³ ðîçãëÿä çàïðîïîíî-
âàíîãî ïîñàäîâöÿìè ïðîåêòó ð³-
øåííÿ ùîäî öüîãî ïèòàííÿ íàáóâ
äóæå åìîö³éíîãî õàðàêòåðó, ³
äîêóìåíò íå îòðèìàâ ï³äòðèìêè.
«Òî ÿê æå ìè ñòàá³ë³çóºìî ñèòóàö³þ?
Äå ïðîçîð³ñòü ³ ìîæëèâ³ñòü ñïëàòè-
òè ïàéîâó ó÷àñòü áàæàþ÷îìó? Ïåð-
øî÷åðãîâî — ïîòð³áíà ³íâåíòàðè-

çàö³ÿ, ³í³ö³àòèâíà ãðóïà,äîçâ³ë!» —
îáóðèëàñÿ äåïóòàò Êè¿âðàäè Ñâ³ò-
ëàíà Áîéêî. Òàêîæ ñòîëè÷í³ îáðàí-
ö³ âèñòóïèëè çà çì³íó íîðì ðîçì³-
ùåííÿ ÒÑ,àáè øêîëÿð³ íå ìàëè ìîæ-
ëèâîñò³ êóïóâàòè àëêîãîëüí³ íàïî¿.
Òàê, Êè¿âðàä³ áóäå ïîäàíî íà ðîç-
ãëÿä ïèòàííÿ ïðî çàáîðîíó ïðîäà-
æó àëêîãîëþ ç 22.00 âå÷îðà äî 10.00
ðàíêó,à òàêîæ ïðî çàáîðîíó ïðîäà-
æó àëêîãîëüíèõ òà ñëàáîàëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â ó ÒÑ íà â³äñòàí³ 300 ìåò-
ð³â â³ä îñâ³òí³õ çàêëàä³â.Çà ñëîâàìè
äåïóòàòà Íàòàë³¿ Øóëüãè, ïîòð³áíî
ñüîãîäí³ ïðàöþâàòè íà âèïåðåäæåí-
íÿ, àäæå Óêðà¿íà çàéìàº ²²² ì³ñöå â
ªðîï³ çà ð³âíåì ï³äë³òêîâîãî àëêî-
ãîë³çìó.Íàòîì³ñòüïðåäñòàâíèê Àñî-
ö³àö³¿ ï³äïðèºìö³â Êèºâà Â³êòîð³ÿ
Ãàïîíåíêî çàïðîïîíóâàëà íå ïåðå-
êëàäàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñîö³àëü-
íîãî âèõîâàííÿ ï³äë³òê³â íà á³çíåñ.
Ïîñòàâèëà âîíà é ïèòàííÿ ùîäî ñè-
òóàö³¿ íà ïëÿæàõ,äå òàêîæ âñòàíîâ-
ëåí³ ÒÑ.«Íà ñüîãîäí³ òåðèòîð³ÿ Êè-

ºâà íå ïåðåäáà÷àº æîäíî¿ âîäîéìè,
ÿêà á ïî âñüîìó ïåðèìåòðó áåðåãî-
âî¿ ë³í³¿ íàäàâàëà ìîæëèâ³ñòü êó-
ïàòèñÿ â ÷èñò³é âîä³ — ç ïðè÷èíè
çàõàðàùåííÿ ïëÿæ³â. ×îìó ìè íå
çâåðòàºìî óâàãó íà ÊÏ «Ïëåñî», ÿêå
ç 2006 ðîêó îòðèìàëî ìîæëèâ³ñòü
óêëàäàòè äîãîâîðè ç âëàñíèêàìè
ÒÑ íàïðÿìó, òà êóäè ï³øëè êîøòè
íà ðîçâèòîê áëàãîóñòðîþ? ×îìó ìè
âèêëþ÷íî çâèíóâà÷óºìî ï³äïðèºì-
ö³â?! Âàðòî ïàì’ÿòàòè,ùî íå ï³äïðè-
ºìö³ çàñì³÷óþòü, à ñïîæèâà÷³ íå
äîòðèìóþòüñÿ íîðì ÷èñòîòè»,—
íàãîëîñèëà ïàí³ Ãàïîíåíêî. Ç³ ñâî-
ãî áîêó ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é òàêîæ âíîñèëè ä³ëîâ³
ïðîïîçèö³¿. Òàê, Îëåêñ³é Êèðè÷åí-
êî çàïðîïîíóâàâ íà òåíäåð³ íàäà-
âàòè ì³ñöå äëÿ ðîçòàøóâàííÿ ÒÑ.
À Ðóñëàí Ñîáîëü âèñòóïèâ ç ³äåºþ
ëåãàë³çàö³¿ âñ³õ íàÿâíèõ 20 òèñÿ÷
ÒÑ. Òàêîæ áóëî âèñëîâëåíî äóìêó
ùîäî çàáîðîíè òîðã³âë³ òþòþíîì
òà àëêîãîëåì â ÒÑ âçàãàë³. Ãîëîâà
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³â-
ë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè Àíàòîë³é Êàðïåíêî
çàïðîïîíóâàâ ³äå¿, ÿê³ áóëè îçâó÷å-
í³ íà çàñ³äàíí³, ïîäàòè â ïèñüìî-
âîìó âèãëÿä³: «Æîäíà ïðîïîçèö³ÿ
íå áóäå çàëèøåíà áåç óâàãè. Ìè
ïîâèíí³ ðîçðîáèòè ïðîçîð³ ïðà-
âèëà — ïðàâèëà äëÿ âñ³õ, à íå äëÿ
êîðóïö³îíåð³â, ïðîêóðîð³â, à ïî-
ò³ì òå, ùî çàëèøèòüñÿ, — äëÿ ï³ä-
ïðèºìö³â. Ð³øåííÿ áóäóòü ïðèé-
ìàòèñÿ êîì³ñ³ºþ ðàçîì ³ç âàìè» �

Ðåàëüíî ó ì³ñò³ ñüîãîäí³ íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 20 òèñÿ÷ òèì÷àñîâèõ ñïîðóä, ùî â÷åòâåðî ïåðåâèùóº îô³ö³éí³ äàí³ 

Ñèòóàö³ÿ ç ôóíêö³îíóâàííÿì ÌÀÔ³â ó Êèºâ³ çàëèøàºòüñÿ ñêëàäíîþ. Ç îäíîãî
áîêó — äàâíî òðåáà íàâåñòè ëàä íà âóëèöÿõ ì³ñòà, à ç ³íøîãî — íåîáåðåæí³
êðîêè ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè.
Ïîòð³áí³ ñèñòåìí³ ð³øåííÿ òà ïðîçîð³ ïðàâèëà ãðè, ³ ñòîëè÷íà âëàäà îá³öÿº ¿õ
çàïðîâàäèòè. Öå ïèòàííÿ ïîðóøóâàëîñÿ äíÿìè é íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü òîðã³âë³, ï³äïðèºìíèöòâà òà ðåãóëÿòîðíî¿ ïîë³òèêè.

Îëåíà ËÀÐ²ÍÀ | «Õðåùàòèê»
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Ó×ÀÑÒÜ ó çàõîäàõ â³çüìóòü ìåð
Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî, çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàð Êè¿â-
ðàäè Îëåêñ³é Ðåçí³êîâ, çàñòóïíè-
êè ãîëîâè ÊÌÄÀ, äåïóòàòè Êè¿â-
ðàäè, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè.
Óðî÷èñòå ç³áðàííÿ â³äáóäåòüñÿ ó
Êîëîíí³é çàë³ ìåð³¿. ßê ðîçïîâ³â
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ çàáåçïå÷åí-

íÿ ä³ÿëüíîñò³ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é
Êè¿âðàäè Ñåðã³é Ñàâ³öüêèé, 24-ãî
ëèïíÿ êèÿíè ñâÿòêóþòü ï³äíÿòòÿ
æîâòî-áëàêèòíîãî ñòÿãó ñàìå ó ñòî-
ëèö³. «ª ùå ó íàñ Äåíü äåðæàâíîãî
ïðàïîðà,ÿêèé â³äçíà÷àºìî 23 ñåðï-
íÿ. À 24 ëèïíÿ 1990 ðîêó æîâòî-
áëàêèòíèé ñòÿã ï³äíÿëè ó ñòîëèö³.
Ùîïðàâäà, áàãàòî óêðà¿íñüêèõ ì³ñò

äîñ³ êîíêóðóþòü çà ïåðø³ñòü.Óò³ì,
ñàìå ó Êèºâ³ íà ï³äíÿòòÿ ïðàïîðà
ç³áðàëîñÿ íàéá³ëüøå ëþäåé — 200
òèñÿ÷»,— çàçíà÷èâ ïàí Ñàâ³öüêèé.
Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Õðåùàòèê» çàïðî-
øóº íà ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ óêðà¿í-
ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïðàïîðà äå-
ïóòàò³â Êè¿âðàäè óñ³õ ñêëèêàíü òà
ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â �

Äåíü ïðàïîðà ó Êèºâ³
�Æîâòî-áëàêèòíèé ñòÿã âïåðøå ï³äíÿëè ó ñòîëèö³ 

24 ëèïíÿ 1990 ðîêó

×îìó çåìëÿ çèñêó íå äàº
�Äåïóòàòè Êè¿âðàäè ñï³ëüíî ïîêîïàþòüñÿ ó ïðè÷èíàõ çìåíøåííÿ äîõîä³â â³ä ñòîëè÷íîãî ´ðóíòó

Òåîðåòè÷íî — â³ä çåìë³ ñòîëè÷-
íèé áþäæåò ìîæå îòðèìàòè çà ïî-
òî÷íèé ð³ê äåùî á³ëüøå 2 ìëðä
ãðí. Àëå âïðîäîâæ I ï³âð³÷÷ÿ öå
äæåðåëî ïîïîâíåííÿ äîõ³äíî¿ ÷àñ-
òèíè êè¿âñüêî¿ ñêàðáíèö³ íå âè-
ïðàâäàëî íàâ³òü ïëàíîâèõ ïîêàç-
íèê³â. Òàê, çà äàíèìè Äåïàðòàìåí-
òó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ÊÌÄÀ, çà
ñ³÷åíü-÷åðâåíü 2014 ðîêó ïåðåä-
áà÷àëîñÿ îòðèìàòè 1 ìëðä 16 ìëí
252 òèñ. ãðí ñóêóïíî ÿê çåìåëüíèé
ïîäàòîê ³ îðåíäíó ïëàòó çà çåì-
ëþ. Ôàêòè÷íî — çà I ï³âð³÷÷ÿ âäà-
ëîñÿ íàçáèðàòè 925 ìëí 822 òèñ.
ãðí, ùî ìàéæå íà 20 ìëí ãðí ìåí-
øå â³ä àíàëîã³÷íîãî ïîêàçíèêà çà
â³äïîâ³äíèé ïåð³îä ìèíóëîãî ðî-
êó (946 ìëí 850 ãðí). Â³äñòàâàííÿ
â³ä ïëàíó ó íàäõîäæåííÿõ â³ä ñïëà-
òè çåìåëüíîãî ïîäàòêó ñêëàäàþòü
ìàéæå 44 ìëí ãðí, â³ä îðåíäíî¿
ïëàòè — ò³ ñàì³ ìàéæå 44 ìëí ãðí.
ßêùî ïîð³âíþâàòè ç àíàëîã³÷íèì
ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó, ðîçðèâ
ñêëàäå áëèçüêî 25 ìëí ãðí ïî çå-
ìåëüíîìó ïîäàòêó. Íàòîì³ñòü äî-
õ³ä â³ä îðåíäíî¿ ïëàòè ïåðåâèùóº
ìèíóëîð³÷íèé ìàéæå íà 4 ìëí ãðí.

Â³äñòàâàííÿ â³ä ïëàíîâèõ ïî-
êàçíèê³â çàíåïîêî¿ëè äåïóòàò³â
Êè¿âðàäè. Íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿
êîì³ñ³¿ Êè¿âðàäè ç ïèòàíü áþäæå-
òó òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîç-
âèòêó âîíè çàñëóõàëè äèðåêòîðà
Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóð-
ñ³â ÊÌÄÀ Þð³ÿ Êóëàêîâñüêîãî. ²
âèÿâèëîñÿ, ùî öèôðè, çàêëàäåí³
ó áþäæåò,äàëåê³ â³ä ðåàëüíèõ ìîæ-
ëèâîñòåé, ÿê íåáî â³ä Çåìë³. ßê çà-
çíà÷èâ ïîñàäîâåöü, «êîëè ìè ïî-
äàâàëè êîíòðîëüí³ öèôðè ï³ä ÷àñ
ïðèéíÿòòÿ áþäæåòó íà öåé ð³ê, òî
ãîâîðèëè, ùî â³ä îðåíäè çåìë³
ìîæíà îòðèìàòè 1 ìëðä 200 ìëí
ãðí, â³ä çåìåëüíîãî ïîäàòêó — 880
ìëí ãðí. Öå äåùî á³ëüøå 2 ìëðä

ãðí, ³ ìè ïîòðîõó âèéäåìî, ââà-
æàþ, çà ï³äñóìêàìè ðîêó, íà öþ
öèôðó. Àëå ÷îìó íàì çàïèñàëè
4 ìëðä 368 ìëí ãðí?! Öå öèôðè,
âçÿò³ ç³ ñòåë³!» Òîìó ³ âèêîíàòè ¿õ,
íàâ³òü çà íàéñïðèÿòëèâ³øèõ óìîâ,
ïðîñòî íåìîæëèâî.

Óò³ì, íàâ³òü ³ 2 ìëðä ãðí ð³÷-
íèõ íàäõîäæåíü â³ä çåìåëüíèõ
ïëàòåæ³â ìîæóòü «ç³ðâàòèñÿ». ×å-
ðåç òå, ùî «ïîëþ ÷óäåñ» áðàêóº
äîáðèâ. Áóðàò³íî ó â³äîì³é êàçö³
êëàâ ó çåìëþ ãðîø³, ùîá âèðîñëî
ãðîøîâå äåðåâî. Ùîäî êè¿âñüêèõ
ä³ëÿíîê,òî â íèõ, âèÿâëÿºòüñÿ,òåæ
ïîòð³áíî äåùî âêëàñòè äëÿ îòðè-
ìàííÿ ïðèáóòêó. ßê ðîçïîâ³â Þð³é
Êóëàêîâñüêèé, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî
ïðîäàæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, òî íà
öå... íåìàº ãðîøåé: «Íà çàõîäè,
ùîá ïðîâîäèòè ïðîäàæ çåìåëü-
íèõ ä³ëÿíîê, ìè ïðîñèëè 3 ìëí 860
òèñ ãðí. Öå ï³äãîòîâêà åêñïåðòíèõ
îö³íîê, ïðîåêò³â çåìëåóñòðîþ ùî-
äî â³äâåäåííÿ, âèá³ð á³ðæ³, ÿêà áó-
äå ïðîâîäèòè àóêö³îíè, ðåêëàìà
òîùî. Â ðåçóëüòàò³ ìè îòðèìàëè
êðóãëèé íóëü, ïåðøèé ðàç ó æèò-
ò³ çà 21 ð³ê âïåðøå òàêå ñòàâëåííÿ.
Òîìó ñüîãîäí³ í³ àóêö³îíè, í³ ïðî-
äàæ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê íå ïðîâî-
äÿòüñÿ». Îäíàê êîøòè äî ì³ñüêîãî
áþäæåòó çà ö³ºþ ñòàòòåþ ïðèáóò-
ê³â íàäõîäÿòü — çîêðåìà, öå âæå
147 ìëí ãðí ó I ï³âð³÷÷³ ïîòî÷íî-
ãî ðîêó. ×îìó òàê â³äáóëîñÿ, ïîÿñ-
íèâ äèðåêòîð ïðîô³ëüíîãî äåïàð-
òàìåíòó: «Öå ò³ ãðîø³, ÿê³ áóëè íà-
ïðàöüîâàí³ çà ïîïåðåäí³ ðîêè, äî-
êóìåíòàö³ÿ ï³äãîòîâëåíà, çàðàç
ïðîõîäèòü ïîñòóïîâî ïðîïëàòà. ª
ð³çí³ ñèòóàö³¿: äåñü äîâãî ï³äïè-
ñóºòüñÿ äîãîâ³ð îðåíäè, êóï³âë³-
ïðîäàæó, º ³ ðîçñòðî÷êè â³ä 3-õ äî
5-òè ðîê³â. Àëå â öüîìó ðîö³ ìè
í³÷îãî íå íàïðàöþâàëè». Õî÷à ùå
º øàíñ óñå âèïðàâèòè. Íàïðèêëàä,

çàçíà÷èâ ïàí Êóëàêîâñüêèé, ò³ëü-
êè çà óãîäàìè àâàíñó ìîæíà áóëî
á îòðèìàòè äîäàòêîâî 95-100 ìëí
ãðí íàäõîäæåíü, à «ÿêáè ìè ïðî-
âîäèëè àóêö³îíè, ó íàñ áëèçüêî 30
ä³ëÿíîê ãîòîâ³, ³ öå ïðèíåñëî á ³ùå
264 ìëí ãðí».

Îêð³ì ïðîäàæó ä³ëÿíîê, êè¿â-
ñüêà çåìëÿ äàº ïðèáóòîê äî ì³ñü-
êî¿ ñêàðáíèö³ ó âèãëÿä³ ïëàòè çà
îðåíäó. Îäíàê ³ öåé ô³íàíñîâèé
ñòðóìîê ïåðåñèõàº. Çà äàíèìè Äå-
ïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â,
çá³ëüøèòè äîõîäè çà ö³ºþ ñòàòòåþ
íåìîæëèâî. Òóò òðåáà äóìàòè ïðî
òå, àáè áîäàé äîñÿãòè ìèíóëîð³÷-
íèõ ïîêàçíèê³â. Çà óìîâè, çâ³ñíî,
ô³êñàö³¿ ïîòî÷íî¿ ñèòóàö¿¿, êîëè
âåëèêà ê³ëüê³ñòü äîãîâîð³â îðåí-
äè (³, ñåðåä ðåøòè, òèõ, ÿê³ ïîäà-
íî íà ïîäîâæåííÿ) «çàâèñëè», à ç
íàéêðóïí³øèõ áîðæíèê³â íåìîæ-
ëèâî ñòÿãíóòè ãðîø³.

Ä³éñíî, ðîçïîâ³â Þð³é Êóëà-
êîâñüêèé, ëþäè ñïëà÷óþòü ãðîø³
çà îðåíäó, â òîìó ÷èñë³ é ó òèõ ñè-
òóàö³ÿõ, êîëè äîãîâîðè ïîêè ùî
íå ïîäîâæåíî, áî «ìè ¿õ íå çàêðè-
âàºìî ³ ïðîñèìî ñïëàòèòè îðåíä-

íó ïëàòó». Àëå, óïåâíåíèé ïîñà-
äîâåöü, äåõòî âæå ïî÷èíàº äóìà-
òè òàê: «à, ìîæå, ³ ïëàòèòè íå òðå-
áà, áî æ ó ìåíå äîãîâ³ð îðåíäè çà-
ê³í÷óºòüñÿ, áóäó ïëàòèòè 1 % — ³
êðàïêà». Òîìó ðîçðàõîâóâàòè íà
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ äîãîâîð³â
îðåíäè íàâðÿä ÷è âàðòî. Òèì á³ëü-
øå, ùî ñòàòèñòèêà îñòàíí³õ ðîê³â
äåìîíñòðóº ñêîðî÷åííÿ öüîãî ïî-
êàçíèêà. Òàê, ó 2004 ðîö³ áóëà 1 òè-
ñÿ÷à äîãîâîð³â îðåíäè çåìåëüíî¿
ä³ëÿíêè ó ì³ñò³ Êèºâ³, ó 2011 ðî-
ö³ — âæå 428 äîãîâîð³â, ó 2013 ðî-
ö³ — 143 äîãîâîðè, à ó 2014 ñòà-
íîì íà ñüîãîäí³ — 132 äîêóìåí-
òè. «Çà òàêèõ ïîêàçíèê³â ³ òàêî¿
äèíàì³êè ìè, áåçóìîâíî, îðåíäó
íå ï³äâèùèìî»,— ðåçþìóâàâ ïàí
Êóëàêîâñüêèé.

Îðåíäàòîðè îçèðàþòüñÿ íà äî-
ñâ³ä íàéêðóïí³øèõ áîðæíèê³â, ñïè-
ñîê ÿêèõ º ñîë³äíèì, à îò ñòÿãíó-
òè ç íèõ áîäàé êîï³éêó — çóñèëü
ùå òðåáà äîêëàñòè. Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ Äåïàðòàìåíòó çåìåëüíèõ ðå-
ñóðñ³â, íà ñüîãîäí³ çàáîðãîâàí³ñòü
³ç ïëàòè çà çåìëþ ñêëàäàº ïîíàä
310 ìëí ãðí, îäíàê âîíà º íàêîïè-

÷óâàëüíîþ — òîáòî, ñôîðìóâàëà-
ñÿ ïðîòÿãîì ïîïåðåäí³õ ðîê³â. Òèì
íå ìåíøå, áîðãè çà ö³ºþ ñòàòòåþ
ó 2009 ðîö³ ñêëàäàëè âñüîãî 129
ìëí ãðí, ó 2013 ðîö³ — 273 ìëí ãðí.
Ñïèñîê æå áîðæíèê³â âåëüìè ö³-
êàâèé. Öå ÏÀÒ ÄÏ «Á³ëüøîâèê» —
25 ìëí ãðí çàáîðãîâàíîñò³, ÊÏ
«Æèòëîðåìáóäñåðâ³ñ» Äåñíÿíñüêî-
ãî ðàéîíó — 7 ìëí ãðí, Íàöêîìï-
ëåêñ «²íôîöåíòð Óêðà¿íè» — 7 ìëí
ãðí, ÄÏ «Çàâîä «Àðñåíàë» — 6,5
ìëí ãðí, ÏÀÒ «Êè¿âñüêèé ð³÷êî-
âèé ïîðò» — 5,5 ìëí ãðí, ²íñòèòóò
åëåêòðîçâàðþâàííÿ ³ì. Ïàòîíà —
3,7 ìëí ãðí, ÄÏ «Óêðà¿íñüêå ìåò-
ðî» — 21 ìëí ãðí, «Ìîñòîáóä» —
41 ìëí ãðí. «Çâåðí³òü óâàãó — öå,
â îñíîâíîìó, äåðæàâí³ ï³äïðèºì-
ñòâà. ² ñòÿãíóòè ç íèõ çàáîðãîâà-
í³ñòü ñêëàäíî. Òîìó ÿ ïðîøó âà-
øî¿ äîïîìîãè â îòðèìàíí³ ³íôîð-
ìàö³¿ ó ïîäàòê³âö³â ùîäî áîðæíè-
ê³â, ïî êîæíîìó äîãîâîðó îðåíäè
êîíðåòíî, ÿêó ³ õòî çàáîðãîâàí³ñòü
ìàº. Ìè íå ìîæåìî öüîãî äîáèòè-
ñÿ, áî ïðîòÿãîì 5 äí³â ï³ñëÿ óêëà-
äåííÿ äîãîâîðó îðåíäàòîð ïîâè-
íåí çàðåºñòðóâàòè éîãî ó ïîäàò-
êîâ³é — ³ äàë³ ïðîñòî ¿é ³ç íèì ïðà-
öþâàòè. À ìè òóò — í³áè í³ ïðè ÷î-
ìó, õî÷à ó íàñ º ñï³ëüíà ãðóïà, ìè
çáèðàºìîñÿ ÷àñ â³ä ÷àñó, ³ ïîäàò-
ê³âö³ êàæóòü, ùî âîíè íå ìîæóòü
íàäàòè íàì ³íôîðìàö³þ ùîäî êîæ-
íîãî êîíêðåòíîãî äîãîâîðó. Âîíè
êàæóòü, ùî íå ìîæóòü, à ÿ íà ñòî
â³äñîòê³â óïåâíåíèé, ùî íå õî-
÷óòü»,— äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòó
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèñëîâèâ ïðè
öüîìó äóìêó, ùî ïîäàòê³âö³ ïðîñ-
òî íå áàæàþòü çâ’ÿçóâàòèñÿ ³ç äåðæ-
ï³äïðèºìñòâàìè. Àëå ðîáèòè öå
äîâåäåòüñÿ. Êîì³ñ³ÿ Êè¿âðàäè ç ïè-
òàíü áþäæåòó ï³äòðèìàëà ³äåþ
ïðîâåñòè ñï³ëüíå çàñ³äàííÿ ³ç çå-
ìåëüíîþ êîì³ñ³ºþ ç öèõ ïðîáëåì-
íèõ ïèòàíü, íà ÿêå ìàþòü çàïðî-
ñèòè ³ ïîäàòê³âö³â. ßê çàçíà÷èâ ãî-
ëîâà áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿ Àíäð³é
Ñòðàíí³êîâ, «íàäõîäæåííÿ ïî çåì-
ë³ âàæëèâ³ äëÿ íàïîâíåííÿ áþäæå-
òó. Àëå ñòÿãíóòè áîðãè çà çåìëþ ç
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ — öå óòî-
ï³ÿ. Âîíè êàæóòü, ùî íàì äåðæàâà
í³÷îãî íå ïëàòèòü, ³ íàì í³÷èì ïëà-
òèòè. Îäíàê öå ïèòàííÿ àêòóàëü-
íå, ³ éîãî ïîòð³áíî âèð³øóâàòè» �

Êè¿âñüêó çåìëþ ââàæàþòü êîøòîâíîþ, áî æ äîðîãî êîøòóº.

Àëå áþäæåòó ì³ñòà â³ä òîãî îñîáëèâîãî çèñêó íåìàº. ×îìó?..

Ñàìå íàä öèì ïèòàííÿì ñóøèëè ãîëîâè äåïóòàòè Êè¿âðàäè

íà çàñ³äàíí³ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü áþäæåòó òà ñîö³àëü-

íî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó. Âèéøëà ö³êàâà êàðòèíà.

Ãàííà ÊÀÑ²× | «Õðåùàòèê»

Ó÷åòâåð,24-ãî ëèïíÿ,êèÿíè ñâÿòêóâàòèìóòüÄåíüóêðà¿íñüêîãî íà-

ö³îíàëüíîãî ïðàïîðà.Óðî÷èñòîñò³ ç íàãîäè ñâÿòà òàêîæ ïðîéäóòü

ó ñòîëè÷í³é ìåð³¿.

²ííà ÃÎÍ×ÀÐÓÊ | «Õðåùàòèê»
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ÑÏÎÆÈÂÀ×
Á²ËÜØ²ÑÒÜ ëþäåé ñüîãîäí³ îð³ºí-
òóºòüñÿ íà çîâí³øí³é âèãëÿä,ÿñêðà-
â³ñòü, îðèã³íàëüí³ñòü âèðîáó, à âæå
ïîò³ì çâåðòàº óâàãó íà òå, ÷è áóäå
çàáàâêà áåçïå÷íîþ äëÿ äèòèíè. Íà
ïðàêòèö³ ð³äêî õòî ç ïîêóïö³â ö³-
êàâèòüñÿ, ÷è ìàº ëÿëüêà àáî ³ãðàø-
êîâà ìàøèíêà ñåðòèô³êàò ÿêîñò³,
ÿêèé çîáîâ’ÿçàíèé ïîêàçàòè ïðî-
äàâåöü. À ðîáèòè öå âàðòî, áî ñè-
òóàö³ÿ ó ö³é ñôåð³ ñêëàëàñÿ êðèòè÷-
íà. Ùå íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó
Äåðæñïîæèâ³íñïåêö³ÿ ïåðåâ³ðèëà
ñòî òèñÿ÷ ³ãðàøîê, ³ 55 % ç íèõ íå
â³äïîâ³äàëè âèìîãàì íîðìàòèâíèõ
äîêóìåíò³â òà âèçíàí³ íåáåçïå÷-
íèìè äëÿ ä³òåé, òîìó ¿õ çàáîðîíè-
ëè äî ïðîäàæó. 98 % íåÿê³ñíèõ âè-
ðîá³â — ³ìïîðòí³. Ïðîäàæ ³ãðàøîê
ïðèïèíèëè íà 31 ï³äïðèºìñòâ³ Óêðà-
¿íè, ïîðóøíèêè çàïëàòèëè ìàéæå
6 ìëí ãðí øòðàô³â.

² çíîâó Êèòàé

Ó 90 % âèïàäê³â íåÿê³ñí³ ³ãðàø-
êè áóëè êèòàéñüêîãî âèðîáíèöòâà.
Ïðîòå ñüîãîäí³ íà òîâàðè Ï³äíåáåñ-
íî¿, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ â ÑØÀ òà ªÑ,
íàð³êàíü çíà÷íî ìåíøå, í³æ íà ò³,
ÿê³ ðåàë³çóþòü â Óêðà¿í³. Öå â³äáó-
âàºòüñÿ òîìó, ùî äî íàñ çäåá³ëüøî-
ãî ³ìïîðòóþòü äåøåâó ïðîäóêö³þ,
àäæå á³ëüø³ñòü áàòüê³â íå ìîæå äî-
çâîëèòè ñîá³ êóïóâàòè ä³òÿì äîðî-
ã³ ³ãðàøêè. Âèãîòîâèòè âîäíî÷àñ
ÿê³ñíó é äåøåâó ³ãðàøêó ïðîñòî íå-
ìîæëèâî. Ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåí-
íÿ ïîêàçàëè, ùî êîæíà òðåòÿ êè-
òàéñüêà ³ãðàøêà ì³ñòèòü íåáåçïå÷-
í³ ðå÷îâèíè, ÿê³ ìîæóòü ïðèçâåñòè
äî îòðóºííÿ äèòèíè àáî äî ñåðéîç-
íèõ õâîðîá,íàâ³òü ïîðóøåííÿ ³ìóí-
íî¿ ñèñòåìè.Ê³ëüê³ñòü êàäì³þ,ñâèí-
öþ òà í³êåëþ, ùî ì³ñòÿòüñÿ â òåê-
ñòèëüíèõ òà ïëàñòèêîâèõ ³ãðàøêàõ,
³íîä³ ïåðåâèùóº äîïóñòèìó íîðìó
â 10-40 ðàç³â. Ó 50 % âèðîáíèê ÷è
³ìïîðòåð íå íàäàº âñ³º¿ íåîáõ³äíî¿
³íôîðìàö³¿, çàçíà÷àþòü åêñïåðòè.
Îñü îäèí ç ÿñêðàâèõ ïðèêëàä³â —
ïîâñþäè ïðîäàþòüñÿ ³ãðàøêîâ³ êà-
÷åíÿòà,ÿêèõ ïóñêàþòü ïëàâàòè ó âî-
äó. Âèãîòîâëÿòè ¿õ ³ç ëàòåêñó — äî-
ðîãî,òîìó äåÿê³ ï³äïðèºìö³ äëÿ çäå-
øåâëåííÿ âèðîáíèöòâà âèêîðèñ-
òîâóþòü çâè÷àéíèé ïëàñòèê,â ÿêèé
äîäàþòüõ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè,ùî º íàä-
çâè÷àéíî êàíöåðîãåííèìè ³ ìîæóòü
ñïðîâîêóâàòè ó ä³òåé àëåðã³÷íó ðå-
àêö³þ. Òîæ ÿêùî â ñêëàä³ ³ãðàøêè
âè áà÷èòå íàäïèñ «ÏÂÕ»,ïðîòå ò³ æ
êà÷åíÿòà äóæå ì’ÿê³, êðàùå óòðè-
ìàòèñü â³ä ¿õ êóï³âë³. ßê çàóâàæóº
ãîëîâíèé äèòÿ÷èé àëåðãîëîã ì.Êè-
ºâà,çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ àëåðãîëî-
ã³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàð-
í³ ¹ 2 Ìèêîëà Ìàêóõà, ùîðîêó â³ä
àëåðã³¿ ïîòåðïàþòü ïîíàä 10 òèñ.
ñòîëè÷íèõ ä³òëàõ³â.«Îñòàíí³ìè ðî-
êàìè ìè ïîì³òèëè òåíäåíö³þ çðîñ-
òàííÿ çàõâîðþâàííÿ íà àëåðã³þ.
Çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòüä³òåé,ó ÿêèõ
ä³àãíîñòóºìî ãîñòðó àëåðã³þ, à öå
ãîñòðà êðîïèâ’ÿíêà,àíã³îíåâðîòè÷-
íèé íàáðÿê Êâ³íêå,— ãîâîðèòü ôà-
õ³âåöü.— Ðàí³øå ïðîòÿãîì ðîêó ó
íàø³é ë³êàðí³ ïðîõîäèëî ë³êóâàí-
íÿ 40-50 ä³òåé, à çà ìèíóëèé ð³ê òà-
êèõ ä³òåé áóëî ïîíàä 170.Ìè íå çàâ-
æäè ìîæåìî ÷³òêî ç’ÿñóâàòè ïðè-
÷èíó ïîÿâè àëåðã³¿,ïðîòå ïðèïóñêà-
ºìî, ùî öå õàð÷îâ³ ïðîäóêòè, îäÿã,
³ãðàøêè».

×èì íåáåçïå÷í³ ³ãðàøêè?

Íåÿê³ñí³ ³ãðàøêè ìîæóòü ñòàòè
ïðè÷èíîþ òðàâì ³ ïîøêîäæåíü,îò-
ðóºíü òîêñè÷íèìè ðå÷îâèíàìè ³
âèíèêíåííÿ àëåðã³¿ ó äèòèíè.Ó ñâ³-
ò³ òðèâàº áîðîòüáà ç êèòàéñüêèìè

³ãðàøêàìè, íàøïèãîâàíèìè ñâèí-
öåì. Òîêñè÷í³ñòü ¿õí³õ ôàðá ïåðå-
â³ðÿþòü àìåðèêàíñüê³, ºâðîïåéñüê³
òà ðîñ³éñüê³ åêñïåðòè. Íà çàõèñò
ÿêîñò³ ëÿëüîê òà âåäìåæàò ñòàëè é
óêðà¿íñüê³ ôàõ³âö³.Àäæå ð³âåíü äè-
òÿ÷îãî òðàâìàòèçìó ï³ñëÿ çàáàâ ç
³ãðàøêàìè ñòð³ìêî çðîñòàº. Çà ìè-
íóëèé ð³ê çàô³êñîâàíî 6700 ïîðà-
íåíü ³ 4 âèïàäêè çàãèáåë³ ä³òåé â³ä
³ãîð ³ç äðîòèêàìè «äàðòñ». 150 íå-
ùàñíèõ âèïàäê³â ñòàëîñÿ ï³ñëÿ çà-
ïóñêó «ïîâ³òðÿíèõ òàíö³âíèöü»,
òðàºêòîð³þ ïîëüîòó ÿêèõ íåìîæ-
ëèâî áóëî ïåðåäáà÷èòè, ³ âîíè íà
ëüîòó êàë³÷èëè ìàëþê³â. Ñòðàøíè-
ìè êàë³öòâàìè çàê³í÷óâàëîñÿ «ñï³ë-
êóâàííÿ» ³ç ëÿëüêîþ-«ëþäîæåðîì»
ï³ä íàçâîþ «Ïîãîäóé ìåíå». Ïåðå-
æîâóþ÷è ïëàñòìàñîâó ¿æó, âîíà çà-
îäíî â³äêóøóâàëà äèòÿ÷³ ïàëü÷è-
êè, çàëèøàþ÷è ìàëþê³â ³íâàë³äà-
ìè.Æàõëèâ³ ñìåðò³ íà ðàõóíêó ó ì³-
í³-ãàìàê³â ³ç íåéëîíó, êîòð³, ñêðó-
÷óþ÷èñü ó òóãèé êîêîí, çàäóøèëè
äåñÿòêè ä³òåé òà ï³äë³òê³â. Öå — íå
êàäðè ç ô³ëüì³â æàõ³â, à ñóìíà ñòà-
òèñòèêà. Òîìó é ïîñòàº çàïèòàííÿ:
ÿê æå çàõèñòèòè ñâîþ äèòèíó â³ä
íåáåçïå÷íèõ ³ãðàøîê? Íàä ö³ºþ
ïðîáëåìîþ ïðàöþþòü ñïåö³àë³ñòè
«Óêðìåòðòåñòñòàíäàðòó», ðåãóëÿð-
íî ïåðåâ³ðÿþ÷è íà ì³öí³ñòü ³ áåçïå-
êó ïðîäóêö³þ, ùî ïîòðàïëÿº íà ïî-
ëèö³ êðàìíèöü. ßê³ñòü ³ãðàøîê îö³-
íþþòü îðãàíîëåïòè÷íî òà çà ô³çè-
êî-õ³ì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè ç îáî-
â’ÿçêîâèì âèïðîáóâàííÿì ¿õ íà áåç-
ïåêó. Îö³íþþòü ³ õóäîæíº îôîðì-

ëåííÿ óïàêîâêè, à òàêîæ ïðàâèëü-
íå îôîðìëåííÿ åòèêåòîê. Ïîòåí-
ö³éíà íåáåçïåêà òà íèçüêà ÿê³ñòü
³ãðàøîê, ïðåäñòàâëåíèõ íà ðèíêó,
âðàæàº. Á³ëüø³ñòü ç íèõ íàäõîäèòü
â ïðîäàæ áåç óçãîäæåííÿ ç áîêó Äåð-
æàâíî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿
ñëóæáè, íå ìàþ÷è â³äïîâ³äíèõ äî-
êóìåíò³â,ùî ï³äòâåðäæóþòü¿õ ÿê³ñòü
³ áåçïå÷í³ñòü.

Îáèðàé òà ïåðåâ³ðÿé

Íà áàçàðàõ íàé÷àñò³øå ïðîäà-
þòü ïðîäóêö³þ, ùî ïîòðàïëÿº â
Óêðà¿íó íåëåãàëüíî. Òîìó àáè ïðà-
âèëüíî îáðàòè ÿê³ñíó òà áåçïå÷íó
³ãðàøêó, áàòüêàì íåîáõ³äíî çâåð-
òàòè óâàãó íà ñóïðîâîäæóâàëüí³
äîêóìåíòè. Íà ïðîäóêö³þ ìàþòü
áóòè ñåðòèô³êàòè (äåêëàðàö³¿) â³ä-
ïîâ³äíîñò³ â³ä âèðîáíèêà ùîäî
áåçïå÷íîñò³ ³ãðàøîê, à òàêîæ ñåð-
òèô³êàòè ÿêîñò³ ³ ã³ã³ºíè. Ìàðêó-
âàííÿ íà óïàêîâö³ ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
÷è â³äïîâ³äàº ³ãðàøêà âèìîãàì
ñòàíäàðò³â. Âàæëèâèì º é ñêëàä õ³-
ì³÷íèõ åëåìåíò³â ìàòåð³àëó, ç ÿêî-
ãî çðîáëåíî âèð³á, àäæå ñüîãîäí³
ïðîäàºòüñÿ âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ³ã-
ðàøîê, ùî ì³ñòÿòü íåáåçïå÷í³ ðå-
÷îâèíè — òàê³ ÿê ôîðìàëüäåã³ä,
òîëóîë, ôåíîë, ñîë³ âàæêèõ ìåòà-
ë³â. Ö³ ñïîëóêè çäàòí³ âèêëèêàòè
àëåðã³÷í³ ðåàêö³¿ â äèòèíè é íà-
â³òü âðàæàòè öåíòðàëüíó íåðâîâó
ñèñòåìó. ²ãðàøêè ïîâèíí³ áóòè êðà-
ñèâî îôîðìëåí³, ìàòè ãëàäêó ïî-
âåðõíþ, ïîêðèòòÿ ìàº áóòè ð³âíî-

ì³ðíèì, áåç ïðîïóñê³â, ïàòüîê³â.
Áåçïå÷íà øóìîâà ìåæà — 85 äåöè-
áåë. Íàéá³ëüø çàãðîçëèâîþ ââà-
æàºòüñÿ äèòÿ÷à çáðîÿ, äå ð³âåíü
çâóêó êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 120-140
äåöèáåë. Îçíàêîþ éìîâ³ðíî¿ íå-
áåçïåêè º íåïðèºìíèé (õ³ì³÷íèé)
÷è ñîëîäêèé çàïàõ â³ä ³ãðàøêè, îñî-
áëèâî ÿêùî âîíà ïîôàðáîâàíà ó
ÿñêðàâ³ êîëüîðè. Ìàëþêàì íå âàð-
òî êóïóâàòè ³ãðàøêè, âñåðåäèí³
ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ äð³áí³ äåòàë³ (êóëü-
êè, ïàëè÷êè,òîùî), êîòð³ âîíè ìî-
æóòü ïðîêîâòíóòè, çàñóíóòè ñîá³ ó
âóõî ÷è í³ñ. Íà âèðîáàõ çàçâè÷àé
âêàçóþòüñÿ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî â³-
êó. Ëÿëüêà ìîæå áóòè íåïðèâàáëè-
âîþ, àëå áåçïå÷íîþ áóòè çîáîâ’ÿ-
çàíà — çàçíà÷àþòü ó ëàáîðàòîð³¿
âèïðîáóâàííÿ ³ãðàøîê Öåíòðó âè-
ïðîáóâàíü ïðîäóêö³¿ «Óêðìåòð-
òåñòñòàíäàðòó». Àäæå ÿêùî äèòè-
íà ïîðàíèòüñÿ ÿêîþñü ³ãðàøêîþ,
âîíà îòðèìàº âåëè÷åçíèé ñòðåñ. Ó
ðåçóëüòàò³ ëÿëüêà àáî ìàøèíêà,
ÿêà «ñêðèâäèëà» ¿¿, çàâæäè àñîö³-
þâàòèìåòüñÿ ç ïðèêðèìè â³ä÷óò-
òÿìè. Ðåòåëüíîãî îãëÿäó ïîòðåáóº
³ çîâí³øí³é âèãëÿä ³ãðàøîê. Àäæå
êîëè âè âèáèðàºòå ïëþøåâå çâ³-
ðÿòêî, âàì í³õòî íå äîçâîëèòü ïå-
ðåâ³ðèòè éîãî íà ì³öí³ñòü. À ãà-
ðàíò³é òîãî, ùî, â³ä³ðâàâøè îêî,
äèòèíà íå çàõî÷å ïîêëàñòè éîãî
ñîá³ äî ðîòà, íà æàëü, íåìàº. Òîìó
ñïåö³àë³ñòè «Óêðìåòðòåñòñòàíäàð-
òó» ïåðåâ³ðÿþòü ³ íàä³éí³ñòü êð³ï-
ëåííÿ åëåìåíò³â. Îñîáëèâî íåáåç-
ïå÷í³ äëÿ ä³òëàõ³â çàâîäí³ ³ãðàø-

êè òà ìàøèíêè ç äèñòàíö³éíèì êå-
ðóâàííÿì.Àäæå ïîáà÷èâøè, ÿê ðó-
õàºòüñÿ àâòîìîá³ëü÷èê àáî ñòðè-
áàº ïëàñòìàñîâà ïòàøêà, ìàëþê
çàãîðÿºòüñÿ áàæàííÿì ïîö³êàâè-
òèñÿ, ùî æ òàì âñåðåäèí³,òà ïî÷è-
íàº ðîçáèðàòè ³ãðàøêó íà çàï÷àñ-
òèíè. Äóæå âàæëèâî, ùîá ï³ä ÷àñ
òàêîãî çàíÿòòÿ â³í íå ïîðàíèâ ðó÷-
êó ÷è íå ïðîêîâòíóâ ÿêóñü äåòàëü.

²ñíóº ùå òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê ïñè-
õîëîãî-ïåäàãîã³÷íà ³ õóäîæíüî-òåõ-
í³÷íà â³äïîâ³äí³ñòü. ¯¿ îö³íþþòü
÷ëåíè ì³æâ³äîì÷î¿ õóäîæíüî-òåõ-
í³÷íî¿ ðàäè ç ³ãðàøîê ³ íàóêîâî-³ã-
ðîâèõ ïîñ³áíèê³â ïðè Ì³íîñâ³òè.
«Âñÿ ñêëàäí³ñòüó òîìó,—ïîÿñíþº çà-
ñòóïíèê ãîëîâè ì³æâ³äîì÷î¿ õó-
äîæíüî-òåõí³÷íî¿ ðàäè Ëþäìèëà
Ãëàäóí,— ùî âïëèâ ò³º¿ àáî ³íøî¿
³ãðàøêè íà ïñèõ³êó äèòèíè ïðîñ-
òåæèòè íåïðîñòî. Íàé÷àñò³øå òðè-
âîæíèé ñîí, çáóäæåíèé íåðâîâèé
ñòàí ìàëþêà ³ íàâ³òü åíóðåç íå âè-
êëèêàþòü ó áàòüê³â ï³äîçð,ùî â öüî-
ìó ìîæå áóòè âèííîþ ëÿëüêà ç æîð-
ñòîêîþ ïîñì³øêîþ». Ó ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿íàõ,äå äèòÿ÷³ òîâàðè ïå-
ðåáóâàþòü ï³ä êîíòðîëåì íå ëèøå
äåðæàâíèõ îðãàí³â, à é ÷èñëåííèõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é,òàêî¿ ïðîá-
ëåìè íåìàº.Óíàñ,íà æàëü,öÿ ôóíê-
ö³ÿ ëÿãëà íà ïëå÷³ áàòüê³â.Àäæå ³ì-
ïîðòí³ ³ãðàøêè ïåðåâ³ðÿº ëèøå Ì³-
í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ï³ñëÿ
÷îãî âîíè îòðèìóþòü âèñíîâîê ñà-
í³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íî¿ ñëóæáè, à îñü
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íà é õóäîæíüî-
òåõí³÷íà åêñïåðòèçè íå º îáîâ’ÿç-
êîâèìè. Òîìó ãîâîðèòè ïðî áåçïå-
êó ³íîçåìíèõ «ìîíñòð³â» ñüîãîäí³
ñêëàäíî. À óêðà¿íñüêà ïðîäóêö³ÿ
ïðîõîäèòü æîðñòêèé â³äá³ð ³ç áîêó
äåðæàâíèõ îðãàí³â êîíòðîëþ çà
ÿê³ñòþ. Íàø âèðîáíèê ïîâèíåí îò-
ðèìàòè ñåðòèô³êàò ã³ã³ºí³÷íî¿ òà
ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ åêñïåð-
òèçè, à òàêîæ ñåðòèô³êàò â³äïîâ³ä-
íîñò³ â îðãàíàõ Äåðæñïîæèâñòàí-
äàðòó. Â³í çîáîâ’ÿçàíèé é óçãîäè-
òè àâòîðñüêèé çðàçîê ³ãðàøêè ³ç
ïñèõîëîãàìè òà ïåäàãîãàìè ç ì³æ-
â³äîì÷î¿ õóäîæíüî-òåõí³÷íî¿ ðà-
äè. ² ò³ëüêè ï³ñëÿ âñ³õ öèõ ïðîöå-
äóð éîãî ïðîäóêö³ÿ ïîòðàïëÿº íà
ïðèëàâêè. ×îãî íå ìîæíà ñêàçàòè
ïðî ³ìïîðòåð³â. Äåðæàâà äîñ³ íå
ïîäáàëà ïðî òå,àáè ³íîçåìí³ ³ãðàø-
êè ñòàëè áåçïå÷íèìè äëÿ ïñèõ³êè
íàøèõ ä³òëàõ³â. Ôàõ³âö³ Ì³æíàðîä-
íî¿ àñîö³àö³¿ «Çà ìàéáóòíº áåç òîê-
ñèí³â» òàêîæ ïåðåâ³ðÿëè ìèíóëî-
ãî ðîêó äèòÿ÷³ ³ãðàøêè íà ïðåäìåò
âì³ñòó íåáåçïå÷íèõ ðå÷îâèí. Âè-
ÿâèëîñÿ,ùî íå ò³ëüêè ó êèòàéñüê³é,
à é ó ºâðîïåéñüê³é ïðîäóêö³¿ âîíè
çàøêàëþþòü. ßêùî â ³ãðàøö³ ì³ñ-
òèòüñÿ ñâèíåöü,òî ñë³äîì ïðèéäóòü
ïðîáëåìè ç íàâ÷àííÿì, äåô³öèò
óâàãè, ðîçëàä êîîðäèíàö³¿. Ðòóòü
ïðèçâåäå äî ïðîáëåì ³ç íèðêàìè,
à òàêîæ ç íåðâîâîþ ³ ñåðöåâî-ñó-
äèííîþ ñèñòåìîþ, øëóíêîì ³ ðå-
ïðîäóêòèâíèìè îðãàíàìè, çîðîì.
Ìèø’ÿê øê³äëèâèé äëÿ øê³ðè,ïðî-
âîêóþº ã³ïåðòîí³þ, íåâðîëîã³÷í³
ðîçëàäè ³ çíèæåííÿ ³íòåëåêòó. Ñóð-
ìà òà êàäì³é ñèëüíî ï³äâèùóþòü
ðèçèê îíêîëîã³¿. Íó, ³ òàê äàë³. «Ñå-
ðåä ïåðåâ³ðåíèõ ³ãðàøîê íåáåçïå÷-
íîþ âèÿâèëàñÿ êîæíà ï’ÿòà!— ðîç-
ïîâ³â òåõí³÷íèé åêñïåðò Ì³æíà-
ðîäíî¿ àñîö³àö³¿ «Çà ìàéáóòíº áåç
òîêñèí³â» Äæî Ä³ãàíæ³. Íåáåçïå÷-
í³ ³ãðàøêè çóñòð³÷àëèñü ³ ó âåëè-
êèõ òîðãîâåëüíèõ öåíòðàõ, ³ íà ðèí-
êàõ. Òåñòè ïîêàçàëè — íàâ³òü â³äî-
ìèé áðåíä àáî âèñîêà ö³íà íå ãà-
ðàíòóþòü ïîâíî¿ áåçïåêè. Òîìó ï³ä
÷àñ âèáîðó ïîäàðóíêà äëÿ äèòèíè
äîðîñëèì òðåáà áóòè îáà÷ëèâèìè
òà óâàæíèìè �

Íåáåçïå÷í³ ³ãðàøêè
�Â Óêðà¿í³ ïîëîâèíà äèòÿ÷èõ òîâàð³â — øê³äëèâà äëÿ çäîðîâ’ÿ

Îñîáëèâèé âèä òîâàð³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ âèõîâàííÿ ä³òåé,— ³ãðàøêè. Âîíè ðàäóþòü ìàëþê³â,

äîïîìàãàþòü ¿ì ðîçâèâàòèñü, ï³çíàâàòè íàâêîëèøí³é ñâ³ò, ôàíòàçóâàòè, ñïðèÿþòü ¿õ ðîçóìî-

âîìó ³ ô³çè÷íîìó ðîçâèòêó, ïðèâ÷àþòü äî ïðàö³, ôîðìóþòü õàðàêòåð. Äëÿ ïîêîë³ííÿ, ùî ï³ä-

ðîñòàº, ãðà ìàº òàêå ñàìå çíà÷åííÿ, ÿê äëÿ äîðîñëèõ, — ðîáîòà, òâîð÷à ä³ÿëüí³ñòü — òîìó ³ã-

ðàøêè â³äîáðàæàþòü îáðàçè é ïîä³¿ ñó÷àñíîñò³.Àëå íå âñå òóò òàê ïðîñòî,ÿê çäàºòüñÿ.Âèÿâëÿºòüñÿ,

íàñïðàâä³, áåçïå÷íèõ ³ ÿê³ñíèõ òîâàð³â äëÿ ä³òåé íà â³ò÷èçíÿíîìó ðèíêó äóæå ìàëî.

Íàòàëÿ ÏËÎÕÎÒÍÞÊ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ ÐÀÄÀ

Ð²ØÅÍÍß

ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ Ì²ÑÜÊÈÉ ÃÎËÎÂÀ

ÐÎÇÏÎÐßÄÆÅÍÍß

Про затвердження Міської цільової програми оздоровлення 
та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року

Рішення Київської міської ради № 21/21 від 3 липня 2014 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра%

їні», статті 25 частини другої Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», рішення Київської
міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських ці%
льових програм в м. Києві», з метою створення умов для повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей 
м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.�Затвердити�Місь���цільов��про�рам��оздо-

ровлення�та�відпочин���дітей�міста�Києва�на

період�до�2018�ро���(далі —�Про�рама)�з�ідно

з�додат�ом�до�цьо�о�рішення.

2.�Встановити,�що�відповідальним�за�ви�о-

нання�Про�рами�є�Департамент�освіти�і�на��и,

молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої

місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�ад-

міністрації).

3.�Стр��т�рним�підрозділам�ви�онавчо�о

ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�районним�в�містіі

Києві�державним�адміністраціям,�задіяним�до

ви�онання�Про�рами,�при�форм�ванню�бю-

джетних�запитів�на�наст�пні�ро�и�передбачи-

ти�видат�и�на�реалізацію�Про�рами.

4.�Це�рішення�оприлюднити�в��азеті�Київсь�ої

місь�ої�ради�«Хрещати�».

5.�Контроль�за�ви�онанням�цьо�о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�з�питань�освіти,

на��и�та�інноваційної�політи�и,�постійн���омі-

сію�Київради�з�питань�охорони�здоров’я�та�со-

ціально�о�захист��та�постійн���омісію�Київра-

ди�з�питань�бюджет��та�соціально-е�ономіч-

но�о�розвит��.

Київський міський голова  
В. Кличко

Про проведення 24.07.2014 пленарного засідання 
II сесії Київської міської ради VII скликання

Розпорядження № 71 від 11 липня 2014 року
Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини дев’ятої статті 46 Закону України «Про міс%

цеве самоврядування в Україні», частини сьомої статті 22 Регламенту Київської міської ради, затверджено%
го рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, частини першої статті 17 Статуту територіаль%
ної громади міста Києва:

1.�Провести�24�липня�2014�ро���пленарне�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли�ан-

ня�о�10.30��одині�в�приміщенні�за�адресою:�площа�Лесі�У�раїн�и,�1�(2-й�поверх,�мала�сесійна

зала).�Засідання�Президії�Київради�відб�деться�15�липня�2014�ро���о�17.00��одині�в�залі�засі-

дань�на�10-м��поверсі,��імната�1017�(в�л.�Хрещати�,�36).

2.�Се�ретаріат��Київради�здійснити�ор�анізаційне�та�матеріально-технічне�забезпечення�під-

�отов�и�та�проведення�зазначено�о�пленарно�о�засідання�II�сесії�Київсь�ої�місь�ої�ради�VII�с�ли-

�ання�та�засідання�Президії�Київради.

3.�Це�розпорядження�довести�до�відома�населення�міста�Києва,�деп�татів�Київради,��олів�де-

п�татсь�их�фра�цій�Київради,��ерівни�ів�стр��т�рних�підрозділів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�працівни�ів�се�ретаріат��Київсь�ої�місь�ої�ради��

встановленом��поряд��.

Київський міський голова В. Кличко

Визначення	проблеми,	на	розв’язання	я�ої	спрямована	Про�рама

Права�дитини�на�відпочино��і�дозвілля,��орист�вання�найбільш�дос�оналими�посл��ами�сис-

теми�охорони�здоров’я�та�засобами�лі��вання�хвороб�і�відновлення�здоров’я�визначені�Кон-

венцією�ООН�про�права�дитини,�ратифі�ованою�У�раїною�в�1991�році.

Поліпшення�стан��здоров’я�дітей,�відновлення�їх�життєвих�сил,�зайнятість����ані��лярний�пе-

ріод,�запобі�ання�бездо�лядності,�створення�можливості�продовжити�виховний�процес�та�роз-

вито��творчих�здібностей�дітей�забезпеч�є�ор�анізоване�оздоровлення�та�відпочино�.

На�жаль,�в��раїні�останнім�часом�за�острюється�демо�рафічна��риза,�однією�із�причин�я�ої�є

по�іршення�стан��здоров’я�нації,�я�е�в�наш�час�роз�лядається�я��по�азни��цивілізованості�дер-

жави�та�впливає�на�соціально-е�ономічне�становище�с�спільства.

Під�на�лядом�дитячих�лі��вально-профіла�тичних�за�ладів�міста�Києва�знаходиться�більше

570�тисяч�дітей�ві�ом�до�18�ро�ів.

Рез�льтати�медичних�профіла�тичних�о�лядів�свідчать,�що�серед�дітей�ш�ільно�о�ві���міста

Києва�рівень�захворюваності�хронічними�хворобами�становить�689,5�на�1000��чнів.�Тобто�май-

же�70%�ш�олярів�мають�серйозні�пор�шення�стан��здоров’я.

Існ�юча�на�сьо�одні�система�медично�о�обсл��ов�вання�ш�олярів,�на�жаль,�не�забезпеч�є

ефе�тивно�о�вирішення�питань�збереження�їх�здоров’я�та�зниження�захворюваності�в�с�часних

�мовах�зростання�ш�ільних�та�соціальних�навантажень.

З�ідно�з�даними�Департамент��охорони�здоров’я�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�за�ро�и�навчання���дітей�зростає:�в�2,3�раз� —

пор�шення��остроти�зор�;�в�1,4�раз� —�пор�шення�постави;�в�3,8�раз��частіше�діа�ност�є-

ться�с�оліоз;�майже�в�3�рази�більше —�захворювання�сердцево-с�динної�та�ендо�ринної

систем.

Незадовільний�стан�здоров’я�ш�олярів�об�мовлений�зростанням�ш�ільних�і�соціальних�на-

вантажень,�а�та�ож�почат�ом�ш�ільних�занять�в�6-річном��віці,��оли�більшість�дітей�не��отові

до�навчання�в�наявних��мовах;��атастрофічним�зниженням�фізичних�навантажень�і�р�хової�а�-

тивності�дітей�(напри�лад,�при�нормі,�що�ре�оменд�ється,�10�тисяч��ро�ів�на�доб��дея�і�діти�здійс-

нюють�лише�500);�нераціональним�харч�ванням;�хронічними�стресами;�з��бними�звич�ами,�по-

ширеними�в�молодіжном��середовищі.�Я��наслідо�,��іль�ість�хронічно�хворих�дітей�збільш�є-

ться�за�ро�и�навчання�в�ш�олі�в�2,5�раз�.�Особлив��ст�рбованість�ви�ли�ає�в�рай�низь�а�фізич-

на�а�тивність�серед�дітей�ш�ільно�о�ві��,�я�а�не�просто�зниж�є�рівень�здоров’я�і�сприяє�вини�-

ненню�хронічної�патоло�ії,�але�і�форм�є�повн��непід�отовленість�до�простих�фізичних�наванта-

жень.�За�даними�на��ових�досліджень,��і�ієнічні�норми�р�хової�а�тивності�залежать�від�ві���ди-

тини�і�в�середньом��с�ладають�3,5-5��один�на�доб�.�При�цьом��в�половини�ш�олярів,�серед

я�их�проводилися�дослідження,�фізична�а�тивність —�30-60�хвилин�на�день.�Відс�тність�наван-

тажень�сприяє�захворюваності�сердцево-с�динної�системи,�форм�ванню�патоло�ії��іст�ово-

м’язової�системи,�форм�ванню�ендо�ринних�пор�шень�та�проблем�з�репрод��тивною�ф�н�ці-

єю���подальшом�.

За�даними�Інстит�т��педіатрії,�а��шерства�і��іне�оло�ії�АМН�У�раїни,��іль�ість�дітей�першої

�р�пи�здоров’я�в�Києві�становить�23,3�%,�др��ої —�29,2�%,�третьої —�47,1�%.�Серед�виявлених

відхилень�перше�місце�займають�хвороби�верхніх�дихальних�шляхів,�др��е —�хвороби�ор�анів

травлення,�третє —�опорно-р�хово�о�апарат�.�Значний�вплив�на�здоров’я�ш�олярів�мають�по-

р�шення�режимних�моментів�і�психоемоційні�перевантаження.

Людина,�її�життя�і�здоров’я�є�найвищими�соціальними�цінностями�держави,�визначеними

Констит�цією�У�раїни.�Особливо�важливим�є�збереження�здоров’я�дітей�і�молоді,�ос�іль�и�біль-

шість�хвороб���дорослих�є�наслід�ом�незадовільних��мов�життя�в�дитячі�та�юнаць�і�ро�и.

Система�оздоровлення�та�відпочин���дітей�в�У�раїні,�я�а�с�лалася�за�радянсь�их�часів,�про-

тя�ом�тривало�о�час��потерпала�від�процесів�становлення�та�е�ономічних�перетворень,�що�при-

звело�до�потреби�терміново�о�реформ�вання�та�приведення���відповідність�до�с�часних�соці-

ально-е�ономічних��мов�та�реальних�потреб.

Додато�
до�рішення�Київсь�ої�місь�ої�ради

від�03.07.2014�№ 21/21

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ 
ДІТЕЙ МІСТА КИЄВА НА ПЕРІОД ДО 2018 РОКУ

Паспорт 
Міської цільової Програми оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва

на період до 2018 року

1. Ініціатор розроблення Програми Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Пункт 2 протоколу доручень № 58, напрацьованих під час розширеної
апаратної наради виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) з питання "Про підсумки літнього
оздоровлення дітей і студентів міста Києва у 2013 році" 16.09.2013

3. Розробник Програми Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники Програми Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) 
Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська
міська рада профспілок"

5. Замовник (відповідальний
виконавець) Програми

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці)
Програми

Департамент соціальної політики 
Департамент охорони здоров'я 
Департамент комунальної власності м. Києва 
Департамент культури 
Служба у справах дітей 
Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації 
Районні в місті Києві державні адміністрації 
Головне управління Державної санітарно:епідеміологічної служби
України в м. Києві 
Головне управління МВС України в місті Києві (за згодою) 
Державна автомобільна інспекція ГУ МВС України в м. Києві (за згодою)

7. Термін реалізації Програми 2014:2018 роки

7.1. Етапи виконання Програми 2014:2016,   2017:2018

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми

Бюджет міста Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього, у тому числі:

201171,7

Загального фонду міського бюджету 190358,7

Спеціального фонду міського бюджету 10813,0

Коштів інших джерел :
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За�останні�ро�и�с�ми�виділених��оштів�з�бюджет��м.�Києва�на�фінанс�вання�посл���з�оздо-

ровлення�та�відпочин���дітей�не�задовольняють�реальних�потреб�дітей,�я�і�потреб�ють�со-

ціальної��ва�и�та�підтрим�и.�Це�свідчить,�що�вини�ла�необхідність��ардинально�о�пере�ля-

д��механізм��план�вання�фінансово�о�забезпечення�заходів�з�оздоровлення�та�відпочин��

дітей.

Комерціалізація�соціальної�сфери�обмеж�є�дост�п�дітей�до�позаш�ільної�освіти,�задоволен-

ня�їх���льт�рних�інтересів�та�спортивно-оздоровчих�потреб.

Ор�анізація�виховно�о�процес��та�дозвілля�в�дитячих�за�ладах�оздоровлення�та�відпочин��

не�відповідає�повною�мірою�с�часним�потребам�та�запитам�дітей.�Відмічається�недостатність

ви�ористання�а�тивних�форм�відпочин���та�оздоровлення:�т�ристичні�походи,�волонтерсь�ий

р�х,�ор�анізація�тр�дових�за�онів�тощо.

Та�им�чином,��острим�є�питання�невідповідності�процес��ор�анізації�оздоровлення�та�відпо-

чин���дітей�с�часним�вимо�ам,�що�з�мовлює�необхідність�вжиття�державою�системних�захо-

дів�з�вирішення�проблеми�зміцнення�та�збереження�здоров’я�дітей.

Компле�сне�розв’язання�проблем�можливе�шляхом�затвердження�Місь�ої�про�рами�оздо-

ровлення�та�відпочин���дітей�міста�Києва�на�період�до�2018�ро���(далі —�Про�рама),�я�а�б�де

спрямована�на�реалізацію�одно�о�з�найважливіших�страте�ічних�завдань�нашої�держави�в�за-

безпеченні�соціально�о�захист��дитинства —�реалізацію�права�дитини�на�оздоровлення�та�від-

почино�.

Мета	Про�рами

Метою�впровадження�місь�ої�Про�рами�є�реалізація�одно�о�з�найважливіших�завдань���со-

ціальній�сфері�захист��дітей —�права�на�оздоровлення�та�відпочино�,�створення��мов�для�фор-

м�вання�цілісної�системи�оздоровлення�та�відпочин���дітей,�підвищення�я�ості�та�дост�пності

посл���з�відпочин���та�оздоровлення�дітей�м.�Києва.

Дося�нення�визначеної�мети�передбачається����омпле�сном��й�системном��підході�до�її�впро-

вадження�шляхом��оординації�з�силь�і�необхідних�засобів;��ни�нення�д�блювання,�відомчої�від-

о�ремленості���справі�захист���онстит�ційних�прав�дітей;�розвит����ромадянсь�ої�і�тр�дової�а�-

тивності�підростаючо�о�по�оління�міста.

Шляхи	і	засоби	розв’язання	проблем,	обся�и	та	джерела	фінанс�вання.	

Стро�и	та	етапи	ви�онання	Про�рами

Застос�вання�існ�ючої�пра�ти�и�ор�анізації�оздоровлення�та�відпочин���дітей�потреб�є

значних�фінансових�затрат�при�відс�тності�системно�о�підход�,�спрямовано�о�на�забезпе-

чення�розвит���системи�оздоровлення�та�відпочин���дітей.�При�цьом��бюджетні��ошти�спря-

мов�ються�ви�лючно�на�за��півлю�оздоровчих�посл���(п�тіво�)�для�дітей�піль�ових��ате�о-

рій.�На�розвито��мережі�дитячих�за�ладів�оздоровлення�та�відпочин����ошти�майже�не�ви-

діляються.

Необхідно�створити��мови�для��омпле�сної�реалізації�державної�політи�и���сфері�оздоров-

лення�та�відпочин��,�що�дасть�змо���реаліз�вати�її�основні�засади�шляхом�здійснення�заходів,

спрямованих�на:

— �оординацію�діяльності�ор�анів�ви�онавчої�влади�та�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�я�і

здійснюють�ор�анізацію�оздоровлення�та�відпочин���дітей;

створення�та�забезпечення�реалізації�інноваційних�соціально-педа�о�ічних,�медично-оздо-

ровчих�прое�тів���сфері�оздоровлення�та�відпочин��;

— забезпечення�ф�н�ціон�вання�і�розвит���мережі�дитячих�за�ладів�оздоровлення�та�відпо-

чин��,�проведення�їх�ре�онстр��ції,�відновлення�роботи�за�ладів,�що�б�ли�за�риті�чи�перепро-

фільовані.

Проблемні�питання���сфері�оздоровлення�та�відпочин���дітей�передбачається�розв’язати

шляхом:

— �дос�оналення�нормативно-правової�бази�з�питань�оздоровлення�та�відпочин��;

— створення�та�реалізації�інноваційних�прое�тів;

— застос�вання�новітніх�методи����виховній�роботі�з�дітьми�під�час�оздоровлення�та�відпо-

чин��;

— забезпечення�розвит���мережі�дитячих�за�ладів�оздоровлення�та�відпочин��;

— здійснення�моніторин���ор�анізації�оздоровлення�та�відпочин���дітей.

Фінанс�вання�Про�рами�здійснюється�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва,�а�та�ож�інших

джерел,�не�заборонених�чинним�за�онодавством.

Орієнтовний�обся��фінанс�вання�Про�рами�становить�201171,7�тис.��рн�за�рах�но���оштів

місь�о�о�бюджет�.

Обся��фінанс�вання��точнюється�щоро���під�час�під�отов�и�прое�т��бюджет��міста�Києва�на

відповідний�рі����межах�видат�ів,�передбачених��оловним�розпорядни�ам�бюджетних��оштів,

відповідальних�за�ви�онання�завдань�і�заходів�Про�рами.

Ви�онання�про�рами�передбачається���2�етапи:�І�етап —�2014—2016�ро�и,�II�етап�—�2017—

2018�ро�и.

Координація	та	�онтроль	за	ходом	ви�онання	Про�рами

Координацію�та��онтроль�за�ви�онанням�Про�рами�здійснює�відповідальний�ви�онавець�Про-

�рами —�Департамент�освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації).�Відповідальний�ви�онавець�Про�рами�подає�Де-

партамент��е�ономі�и�та�інвестицій�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь-

�ої�державної�адміністрації),�Департамент��фінансів�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради

(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації),�постійній��омісії�Київсь�ої�місь�ої�ради�з�питань�бю-

джет��та�соціально-е�ономічно�о�розвит����за�альнен��інформацію�про�стан�ви�онання�Про�ра-

ми�один�раз�на�півро��:�за�І�півріччя�до�25�серпня�та�за�рі��до�25�люто�о.

Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми оздоровлення 
та відпочинку дітей міста Києва на період до 2018 року

самовряду:
вання з питань
організації та
відпочинку
дітей

відпочинку дітей Служба у справах
дітей, Київський
міський центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді, районні в
місті Києві державні
адміністрації,
Об'єднання
профспілок,
організацій
профспілок у м.
Києві "Київська
міська рада
профспілок"

1.2. Проведення
колегій, нарад з
питань організації
оздоровлення та
відпочинку

Щорічно
травень:
жовтень

Департамент освіти і
науки, молоді та
спорту,
Департамент
охорони здоров'я,
Департамент
соціальної політики,
Служба у справах
дітей, Київський
міський центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді, районні в
місті Києві державні
адміністрації,
Об'єднання
профспілок,
організацій
профспілок у м.
Києві "Київська
міська рада
профспілок"

Не потребує Підвищення
ефективності
проведення
літньої
оздоровчої
кампанії

1.3. Забезпечення
роботи
"гарячих"
телефонних ліній

Щорічно
травень:
вересень

Департамент освіти і
науки, молоді та
спорту,
Департамент
охорони здоров'я,
Департамент
соціальної політики,
Служба у справах
дітей, Київський
міський центр
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді, районні в
місті Києві державні
адміністрації

Не потребує Підвищення рівня
інформованості
населення під час
літньої
оздоровчої
кампанії
Оперативне
вирішення
проблемних
питань

1.4. Проведення
комплексних
перевірок
готовності
дитячих закладів
оздоровлення
та відпочинку
до початку
літньої
оздоровчої
кампанії та під час
її проведення

Щорічно
травень:
жовтень

Головне управління
держсанепідслужби
у м. Києві, Головне
управління
державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій у м. Києві

Не потребує Підвищення рівня
якості надання
послуг з
оздоровлення та
відпочинку.
Запобігання
випадкам пожеж,
нещасним
випадкам тощо

1.5. Організація
медичного
забезпечення,
направлення
педіатрів та
медичних
працівників на
роботу до
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку у
літній період

Щорічно Департамент
охорони здоров'я

Не потребує Забезпечення
медичного
обслуговування
дітей під час їх
оздоровлення та
відпочинку

1.6. Забезпечення
дотримання в
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку
санітарних норм
перебування та
харчування дітей
під час
оздоровлення та
відпочинку

Щорічно Департамент
охорони здоров'я,
Головне управління
держсанепідслужби
у м. Києві (за
згодою)

Не потребує Підвищення рівня
якості організації
оздоровлення та
відпочинку дітей
Запобігання
спалахам
інфекційних
захворювань

1.7. Забезпечення
громадського
порядку в дитячих
закладах
оздоровлення та
відпочинку

Щорічно Головне управління
Міністерства
внутрішніх справ
України в м. Києві
(за згодою)

Не потребує Недопущення
порушень
громадського
порядку під час
оздоровлення та
відпочинку дітей

1.8. Забезпечення
безоплатного
супроводу
автомобілями ДАІ
організованих
груп дітей до
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку та у
зворотному
напрямку

Щорічно Державна
автомобільна
інспекція ГУ МВС
України в м. Києві
(за згодою)

Не потребує Дотримання
безпеки дітей під
час перевезення
до місць
оздоровлення та
відпочинку та у
зворотному
напрямку

1.9. Координація
діяльності щодо
оздоровлення та
відпочинку дітей
за кордоном

Щорічно Департамент освіти
і науки, молоді та
спорту

Не потребує Недопущення
випадків
порушень правил
перевезень груп
дітей на
оздоровлення та
відпочинок за
кордоном

2. Забезпечення оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки

Щорічно Департамент освіти і
науки, молоді та
спорту, Служба у
справах дітей,
Київський міський
центр соціальних 

Бюджет
міста
Києва
(загаль:
ний
фонд)

Усього:
145775,0, 
у тому
числі:

Забезпечення
оздоровлення та
відпочинку
щорічно не
менше  10000
дітей, які

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
програми

Строк
вико:
нання
заходу

Виконавці Джерела
фінансу:

вання

Орієнтовні
обсяги

фінансу:
вання

(вартість)
тис. грн, 
у тому
числі:

Очікуваний
результат

1. Міжвідомча
координація
органів
виконавчої
влади та
органів
місцевого 

1.1. Створення
міжвідомчого
оперативного
штабу з
координації
проведення
оздоровлення та

Щорічно
до 01
травня

Департамент освіти і
науки, молоді та
спорту,
Департамент
охорони здоров'я,
Департамент
соціальної політики

Не потребує Координація
підготовки, ходу
та підсумків
літньої
оздоровчої
кампанії
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служб для сім'ї,
дітей та молоді,
районні в місті
Києві державні
адміністрації,
Об'єднання
профспілок.
організацій
профспілок у 
м. Києві "Київська
міська рада
профспілок"
Київська міська
організація
"Профспілки
працівників освіти
і науки України",
Об'єднання
первинних
профспілкових
організацій
Київської міської
державної
адміністрації,
Київський центр з
фізичної культури
і спорту інвалідів
"Інваспорт"

2014 26914,0 потребують
соціальної уваги
та підтримки2015 27990,6

2016 29110,2

2017 30274,6

2018 31485,6

2.1. Забез:
печення
оздоровлення
та відпочинку
дітей пільгових
категорій

Щорічно Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього:
83440,7, 
у тому числі:

Забезпечення
оздоровленням та
відпочинком не
менше 6000 дітей
пільгових
категорій

2014 15405,4

2015 16021,6

2016 16662,5

2017 17329,0

2018 18022,2

2.2. Забез:
печення
оздоровлення
дітей:сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, :
вихованців
шкіл:інтернатів
№№12,21

Щорічно Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього:  1625,0, 
у тому числі:

Забезпечення
оздоровлення
дітей:сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
перебувають на
повному
державному
утриманні, під час
літнього
канікулярного
періоду терміном
до 90 днів

2014 300,0

2015 312,0

2016 324,5

2017 337,5

2018 351,0

2.3. Забез:
печення
оздоровлення
дітей:сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, :
вихованців
дитячого
будинку
"Малятко"

Щорічно Подільська
районна в місті
Києві державна
адміністрація,
Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього:   2681,0,
у тому числі:

Забезпечення
оздоровлення
дітей:сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
перебувають на
повному
державному,
утриманні під час
літнього
канікулярного
періоду терміном
до 90 днів.

2014 495,0

2015 514,8

2016 535,4

2017 556,8

2018 579,0

2.4. Забезпе:
чення
оздоровлення
та відпочинку
дітей:інвалідів,
вихованців
Київського
центру з
фізичної
культури і
спорту інвалідів
"Інваспорт"

Щорічно Департамент
освіти і науки,
молоді та спорту,
Київський центр з
фізичної культури
і спорту інвалідів
"Інваспорт"

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього:   1296,5,
у тому числі:

Забезпечення
оздоровлення та
відпочинку не
менш 100 юних
спортсменів з
функціональними
обмеженнями

2014 239,3

2015 248,9

2016 258,9

2017 269,3

2018 280,1

2.5. Організація
літнього
відпочинку  та
оздоровлення
дітей:сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
дітей, які
опинились    у
складних
життєвих
обставинах

Щорічно Служба у справах
дітей

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього: 2708,1, 
у тому числі:

Забезпечення
оздоровлення та
відпочинку не
менше 150 дітей:
сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, та
дітей, які
опинилися в
складних
життєвих
обставинах

2014 500,0

2015 520,0

2016 540,8

2017 562,4

2018 584,9

2.6. Організація
літнього
оздоровлення
та відпочинку
дітей різних
кризових
категорій :
клієнтів та
волонтерів
мережі закладів
соціальних
служб

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

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього: 6540,2, 
у тому числі:

Охоплення
оздоровленням та
відпочинком
щорічно не
менше 450 дітей,
що опинилися в
складних
життєвих
обставинах

2014 1207,5

2015 1255,8

2016 1306,0

2017 1358,3

2018 1412,6

2.7. Організація
оздоровлення
дітей з
проблемами
ВІЛ/СНІДу

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

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього: 864,4, у
тому числі:

Охоплення
оздоровленням
не менше 40 дітей
з проблемами
ВІЛ/СНІДу від
потреби

2014 159,6

2015 166,0

2016 172,6.

2017 179,5

2018 186,7

2.8. Організація
оздоровлення
та відпочинку
дітей з
інвалідністю :
клієнтів мережі
закладів
ЦСССДМ, яким
необхідна
соціальна
адаптація у
супроводі
волонтерів

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

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього: 2047,1, у
тому числі:

Охоплення
оздоровленням
та відпочинком
щорічно не
менше 150 дітей з
інвалідністю

2014 378,0

2015 393,1

2016 408,8

2017 425,1

2018 442,1

2.9. Організація
оздоровлення
та відпочинку
дітей з
урахуванням
Територіальної
угоди з
Об'єднанням
організацій
роботодавців
м.Києва
"Федерація
роботодавців 
м. Києва" та
Об'єднанням
профспілок

Щорічно Об'єднання
профспілок,
організацій
профспілок у 
м. Києві "Київська
міська рада
профспілок",
Київська міська
організація
"Профспілки
працівників освіти і
науки України",
Об'єднання
первинних
профспілкових
організацій
Київської міської
державної
адміністрації

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього:44572,0,
у тому числі:

Забезпечення
оздоровленням
дітей, які
потребують
соціальної уваги
та підтримки і
батьки яких є
членами
профспілок

2014 8229,2

2015 8558,4

2016 8900,7

2017 9256,7

2018 9627,0

3. Дос:
тупність
послуг з
оздоро:
влення та
відпо:
чинку

3.1. Організація
відпочинку
дітей
молодшого
віку  в дитячих
таборах
відпочинку
з денним
перебуванням
на базі
навчальних
закладів міста

Щорічно Районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього: 22748,5,
у тому числі:

Організація
зайнятості та
догляду щорічно
не менш 8200
дітей молодшого
віку, які
перебувають в
місті під час
канікулярного
періоду

2014 4200,0

2015 4368,0

2016 4542,7

2017 4724,4

2018 4913,4

3.2. Створення
єдиної бази
даних дітей, які
потребують
оздоровлення
та відпочинку

2014 рік Департамент освіти
і науки, молоді та
спорту

Бюджет
міста Києва
(загальний
фонд)

Усього: 92,45, у
тому числі:

Створення
єдиного
інформаційного
простору по
оздоровленню та
відпочинку дітей
м. Києва, аналіз
ефективності та
контроль за
дотриманням
принципу
соціальної
справедливості
та прозорості при
реалізації права
дітей на
оздоровлення

2014 50,0

2015 10,0

2016 10,4

2017 10,8

2018 11,25

3.3. Залучення
коштів
підприємств,
установ та
організацій усіх
форм власності
для проведення
літнього
оздоровлення
та відпочинку
дітей

Щорічно Об'єднання
профспілок,
організацій
профспілок у 
м. Києві "Київська
міська рада
профспілок"

Залучені кошти Збільшення
кількості
оздоровлених
дітей більш як на
30 тисяч осіб

3.4. Залучення
коштів Фонду
соціального
страхування в
придбанні
путівок для
дітей
застрахованих
осіб, які
направляються
на літнє
оздоровлення

Щорічно Фонд соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності

Кошти Фонду соціального
страхування з тимчасової
втрати працездатності

Залучення до
оздоровлення не
менш 9 000 осіб

4. Під:
вищення
рівня
якості
послуг з
оздоров:
лення та
відпо:
чинку

4.1. Проведення
огляд:конкурсу
дитячих
закладів
оздоровлення
та відпочинку

Щорічно Департамент освіти
і науки, молоді та
спорту

Не потребує Відзначення
переможців
серед кращих
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку

4.2. Забезпе:
чення
пільгового
відвідування
музеїв, театрів
кінотеатрів тощо

Щорічно Департамент
культури

Не потребує Задоволення
творчих потреб
та духовного
розвитку дітей

4.3. Інфор:
маційне
забезпечення
організації
оздоровлення
та відпочинку

Щорічно Управління
інформаційного
забезпечення та
доступу до
публічної
інформації

Не потребує Забезпечення
інформуванням
населення міста
Києва щодо
проведення
літньої
оздоровчої
кампанії
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5. Забезпечення
розвитку
мережі дитячих
закладів
оздоровлення
та відпочинку

5.1.
Проведення
державної
атестації дитячих
закладів
оздоровлення
та відпочинку

2015�2018 Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

Не потребує Недопущення
перепрофілювання,
використання не за
призначенням
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку 

5.2.
Проведення
ремонтних робіт
в приміщеннях та
на території
дитячих закладів
оздоровлення
та відпочинку
міста Києва

Щорічно Керівники, власники
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку (за згодою)

Залучені кошти (кошти
організацій, підприємств тощо)

Поліпшення
матеріально�
технічного стану
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку

5.3. Оновлення та
придбання
обладнання,
устаткування,
м'ягкого та
спортивного
інвентарю тощо

Щорічно Керівники, власники
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку (за згодою)

Залучені кошти (кошти
організацій, підприємств тощо)

Поліпшення
матеріально�
технічного стану
дитячих закладів
оздоровлення та
відпочинку

5.4. Вжиття
заходів з
відновлення
роботи
дитячого
оздоровчого
табору "Промінь"
(Бориспільське
шосе, 23 км)

2014�2018
роки

Дарницька районна в
місті Києві державна
адміністрація

Бюджет міста
Києва
(спеціальний
фонд)

Усього: 8492,9, 
у тому числі:

Розвиток мережі
дитячих закладів та
оздоровлення м.
Києва

2014 �

2015 2000,0

2016 2080,0

2017 2163,2

2018 2249,7

5.5.
Підтримка
позаміського
дитячого
закладу
оздоровлення
та відпочинку
"Зміна" (Київська
область, с.
Пилиповичі)

Щорічно Департамент освіти і
науки, молоді та спорту

Усього: 17195,6, у
тому числі:

Поліпшення
матеріально�
технічного стану
дитячого закладу
оздоровлення та
відпочинку "Зміна",
що відноситься до
комунальної
власності
територіальної
громади міста Києва

Бюджет міста
Києва
(загальний
фонд)

2014 1180,9

2015 1228,1

2016 1277,2

2017 1328,3

2018 o1368,1

Бюджет міста
Києва
(спеціальний
фонд)

2014 2000,0

2015 2080,0

2016 2163,2

2017 2249,7

2018 2320,1

5.6. Вирішити
питання надання
пільг на сплату
комунальних
послуг, оренду
землі дитячим
закладам
оздоровлення та
відпочинку, що
знаходяться на
балансі або є
структурними
підрозділами
підприємств міста

2014�2015
рр.

Департамент освіти і
науки, молоді та спорту,
Об'єднання профспілок,
організацій профспілок
у місті Києві "Київська
міська рада профспілок"

Не потребує Підтримка дитячих
закладів
оздоровлення та
відпочинку, що
знаходяться на
балансі або є
структурними
підрозділами
підприємств міста
Києва

Обсяг коштів, які пропонується залучити на
виконання програми 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік Усього витрат на виконання

програми (тис. грн)

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 34 344,90 37 676,70 39 183,70 40 751,00 42 348,15 194 304,45

Загального фонду міського бюджету 32 344,90 33 596,70 34 940,50 36 338,10 37 778,35 174 998,55

Спеціального фонду міського бюджету 2 000,00 4 080,00 4 243,20 4 412,90 4 569,80 19 305,90

Інших джерел � � � � � �

Заступник міського голови — секретар Київради 
О.Резніков 

І П О Х О Н Д Р І Я С Ю

К О Ф Р Р Е Н Д Т

Т Е С Е Й Е Ф І Р І В

Т Е Щ А К О Н О П Л І

Б Т А К Т Р О Л

У Ж Т У Л У М Б А С Л

К А Р И Б У А Р К А Д А

Х К М А Р Г О

Відповіді на сканворд 

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

Äåïàðòàìåíò çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)

îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ³ ïîñàä: ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó
ï³äãîòîâêè àóêö³îí³â ³ êîíêóðñ³â óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ ðèíêó çåìë³ (2), ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà
çàãàëüíîãî â³ää³ëó, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â â ñóäàõ þðèäè÷íîãî
óïðàâë³ííÿ (2), ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó çåìëåóñòðîþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó óïðàâë³ííÿ
çåìëåóñòðîþ, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî-
òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ.

Âèìîãè: äëÿ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà çàãàëüíîãî â³ää³ëó ³ äëÿ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà ³íôîðìàö³éíî-
òåõí³÷íîãî â³ää³ëó óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî-òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ: âèùà îñâ³òà; äëÿ
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó çåìëåóñòðîþ Øåâ÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó óïðàâë³ííÿ çåìëåóñòðîþ,
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ï³äãîòîâêè àóêö³îí³â ³ êîíêóðñ³â óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿ ðèíêó
çåìë³ ³ ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó ïðåäñòàâíèöòâà ³íòåðåñ³â â ñóäàõ þðèäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ:
îñâ³òà â³äïîâ³äíîãî ïðîôåñ³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ çà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèì ð³âíåì ìàã³ñòðà,
ñïåö³àë³ñòà, ñòàæ ðîáîòè çà ôàõîì íå ìåíøå 3 ðîê³â.

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ çà àäðåñîþ: 01601, ì. Êè¿â, âóë. Õðåùàòèê, 32-à,
êàá. 220, òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 202-79-89.

Ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº: â³äïîâ³äà÷à Êðþêîâà Ñåðã³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à
(îñòàííÿ â³äîìà àäðåñà ðåºñòðàö³¿: âóë. Ôðóíçå, 4, ãóðò., ì. Êè¿â, 04071) ïî öèâ³ëüí³é ñïðàâ³
¹ 757/13085/14-ö Ïóáë³÷íîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà "ÂÒÁ Áàíê"â îñîá³ â³ää³ëåííÿ "Êè¿âñüêà
ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ"ÏÀÒ"ÂÒÁ Áàíê"äî Òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ "Òîðã³âåëüíî-
âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî "ÊÅÐÀÌÌÀØ", Êðþêîâà Ñåðã³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ïðî ñòÿãíåííÿ
çàáîðãîâàíîñò³ çà êðåäèòíèì äîãîâîðîì,â ñóäîâå çàñ³äàííÿ,ÿêå â³äáóäåòüñÿ 23 ëèïíÿ 2014 ðîêó,
îá 11.00, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ãàéöàíà, 4, êàá. 211, ï³ä ãîëîâóâàííÿì ñóää³ ²ëüºâî¿ Ò.Ã.

Ðîç'ÿñíþºìî,ùî ó ðàç³ íåÿâêè â ñóäîâå çàñ³äàííÿ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî íåïîâ³äîìëåííÿ
ñóäó ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâó áóäå ðîçãëÿíóòî çà âàøî¿ â³äñóòíîñò³ íà ï³äñòàâ³ íàÿâíèõ â
ñïðàâ³ äîêàç³â.

Äîäàòêîâî ðîç'ÿñíþºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷. 9 ñò. 74 ÖÏÊ Óêðà¿íè ç îïóáë³êóâàííÿì
îãîëîøåííÿ ïðî âèêëèê â³äïîâ³äà÷ ââàæàºòüñÿ ïîâ³äîìëåíèì ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ðîçãëÿäó
ñïðàâè.

Öåíòðàëüíå òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ ïðîåêòíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ ïëàíóº áóä³âíèöòâî æèòëîâîãî áóäèíêó ç ï³äçåìíèì
ãàðàæåì òà îá'ºêòàìè ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ ç ³íæåíåðíîþ
³íôðàñòðóêòóðîþ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïð. Ïåðåìîãè, 55/2. Ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷åíî ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ íà ïåðåõðåñò³ ïð. Ïåðåìîãè
òà âóë. Âàñèëåíêî.

ÒÎÂ "ÊÎÐÂÅÒ-ÖÅÍÒÐ" çã³äíî ç ðîçðîáëåíîþ ïðîåêòíîþ
äîêóìåíòàö³ºþ ïëàíóº áóä³âíèöòâî ãîòåëþ ç ³íæåíåðíîþ
³íôðàñòðóêòóðîþ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ïîëçóíîâà, 6. Ïðîåêòîì
ïåðåäáà÷åíî ïîë³ïøåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî
âîêçàëó ì³ñòà.

Øåâ÷åíê³âñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ñìèðíîâà-Ëàñòî÷ê³íà,
10-Á, êàá. 49, âèêëèêàº íà 22.07.2014 ðîêó íà 10.00 â³äïîâ³äà÷à ãðîìàäÿíèíà ²íä³¿ Ãóõàòàêóðòó
Ñâàðóïà ïî ñïðàâ³ çà ïîçîâîì Ãóõàòàêóðòè ²ðèíè Âîëîäèìèð³âíè äî ãðîìàäÿíèíà ²íä³¿
Ãóõàòàêóðòè Ñâàðóïà ïðî ðîç³ðâàííÿ øëþáó.

Â³äïîâ³äà÷ âèêëèêàºòüñÿ ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ, ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷à ñïðàâà
ðîçãëÿäàòèìåòüñÿ çà éîãî â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Â.Î. Âîëîøèí

Передплата для піль ових ате орій
з достав ою азети в поштов с ринь

на місяць ....................8 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................24 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............64 рн. 00 оп.
на 12 місяців ............96 рн. 00 оп.

на місяць ..................28 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................84 рн. 00 оп.
на 6 місяців ............168 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........336 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць ..................12 рн. 00 оп.
на 3 місяці ................36 рн. 00 оп.
на 6 місяців ..............72 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........144 рн. 00 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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газети «Хрещатик».

repro.kreschatic.kiev.ua



ÄÄÎÎÇÇÂÂ²²ËËËËßß

ÎÂÍÈ, ïåð³îä (8 ì³ñÿö³â)

êîíôðîíòàö³¿, äå áîðîòü-

áà º áàëàíñóâàëüíèì ìå-

õàí³çìîì ó âçàºìèíàõ,çàâåðøóºòü-

ñÿ.Ó ðîìàíòè÷í³é ñôåð³ çàïóùåíî

ïðîöåñ «ïåðåçàâàíòàæåííÿ»,âè ïå-

ðåæèâàºòå àïîãåé òâîð÷îãî òà ñåð-

äå÷íîãî ðîçêâ³òó, åíåðã³ÿ ôîíòà-

íóº, íàñòàâ ÷àñ äëÿ óñï³øíîãî îá-

ëàøòóâàííÿ îñîáèñòîãî æèòòÿ!

ÒÅËÜÖ², áåð³òü íà ñåáå

ðîëü àòëàíòà ñ³ìåéíîãî

áëàãîïîëó÷÷ÿ, â³äáóäî-

âóéòå îñåëþ, ðåñòàâðóéòå ïñèõî-

ëîã³÷í³ ñòîñóíêè ç ðîäèíîþ. Äî-

ìàøíº ãí³çäî (äî ëèïíÿ 2015 ð.)

ï³ä áëàãîñëîâåííèì ïîêðîâîì

Òâîðöÿ, õî÷à é ëóêàâèé — òóò ÿê

òóò, ç ï³äñòóïíèìè êàïîñòÿìè.Ëàäü-

òå ç³ øëþáíèìè ñóïóòíèêàìè, äå

âàñ ºäíàº ³íòåëåêòóàëüíà ãàðìî-

í³ÿ, ñï³ëüí³ ïðàêòè÷í³ ³íòåðåñè.

ÁËÈÇÍÞÊÈ, ðóõàéòåñÿ,

á³ëüøå ñï³ëêóéòåñÿ ç äðó-

çÿìè, çíàéîìòåñü ç íîâè-

ìè ëþäüìè — çàâ’ÿçàí³ êîíòàêòè

çãîäîì ç³ãðàþòü äîëåíîñíó ðîëü.

Âèïàäêîâèõ çóñòð³÷åé íå áóâàº!

Ëîâ³òü êîæíó ìèòü áóòòÿ,âîíà ïðå-

êðàñíà ³ ëÿæå áåçö³ííèì êàï³òàëîì

ó ñêàðáíèöþ äóõîâíîãî äîñâ³äó!

ÐÀÊÈ, ùåäðî âêëàäàéòå

ðåñóðñè â óëþáëåíó ñïðà-

âó, í³ â ÷îìó íå åêîíîìòå

³ çáåð³ãàéòå ö³ë³ñí³ñòü ç³ ñâî¿ì «ÿ»,

íåçàëåæíî â³ä òîãî,ïðàöþºòå,òâî-

ðèòå ÷è ðîçâàæàºòåñÿ. Êîæíà êë³-

òèíà ºñòâà ìàº ïîâíîêðîâíî ôóíê-

ö³îíóâàòè.Òðóäîâ³ íàáóòêè ñòàíóòü

äîêàçîì âàøî¿ ö³ííîñò³ ÿê îñîáèñ-

òîñò³,âïåâíåí³ñòü ó ñîá³ ð³çêî çðîñ-

òå.×àðóéòå âðîäîþ,ïðàöþéòå ç íàò-

õíåííÿì, ³ ïîõâàëèòèñÿ áóäå ÷èì.

ËÅÂÈ, âàø äåâ³ç òèæíÿ —

«õàé æèâå îíîâëåííÿ»! Âè

ÿñêðàâà ïàñ³îíàðíà îñî-

áèñò³ñòü, åíåðã³ÿ á’º íåâè÷åðïíèì

äæåðåëîì ³ ¿é ñë³ä çíàéòè ðàö³î-

íàëüíèé âèõ³ä. ²íñòèíêò â³äðîäæåí-

íÿ º ðóø³ºì äî ä³é, çàïóñêàéòå ìî-

äåðí³çàö³éíèé ãåíåðàòîð,çàëèøèâ-

øè ó ìèíóëîìó ïîìèëêè ³ âñå, ùî

ñåáå â³äïðàöþâàëî ìîðàëüíî.

Ä²ÂÈ äîëàþòü êàðì³÷íèé

ðóá³êîí.Ñòàðàéòåñÿ óñàì³ò-

íþâàòèñÿ, öå íå ïåðåòâî-

ðèòüâàøå áóòòÿ íà â’ÿçíèöþ,íàâïà-

êè,â³ðòóàëüí³ ìàíäðè òà ìåäèòàòèâ-

í³ «â³äêëþ÷åííÿ» â³ä ðåàëüíîñò³ çà-

ðÿäæàþòüåíòóç³àçìîì,îêðåñëþþ÷è

ïðàâèëüíèé øëÿõ ðîçâèòêó.Âè âñþ-

äèñóù³,ÿê íåéòðèíî,ïðîõîäèòå íà-

ñêð³çü, ïðîíèçóºòå ñîáîþ Âñåñâ³ò.

ÒÅÐÅÇÈ, ÿêùî âè áëèñêó-

÷èé ôàõ³âåöü, óêð³ïèëè

êàð’ºðí³ ïîçèö³¿ — ðàä³é-

òå: óô³íàíñîâ³é ñôåð³ íàñòóïàþòü (íà

ð³ê!) óðîæàéí³ æíèâà. ²íäèêàòîðîì

òâîð÷îãî ï³äíåñåííÿ,äóõîâíîãî ðîç-

âèòêó º ð³çíîáàðâíèé ïðèÿòåëü-

ñüêèé îñåðåäîê. Òå, ùî çàñëóæèëè,

òå é îòðèìóéòå; êîëè õòîñü íå â³ä-

ïîâ³äàº ñâ³òîãëÿäó — ðîçïðîùàé-

òåñÿ ³ çàïîâí³òü âàêàíñ³þ íîâèì ïî-

áðàòèìîì òà ðàçîì ïðàöþéòå íàä

äîñÿãíåííÿì ñï³ëüíî¿ ìåòè, çàäî-

âîëüíÿþ÷è îáîï³ëüí³ ³íòåðåñè.

ÑÊÎÐÏ²ÎÍÈ, ó ïðîôåñ³é-

í³é ñôåð³ «ïåðåôîðìàòó-

âàííÿ»: êóºòüñÿ êàð’ºðíå

ìàéáóòíº, éìîâ³ðí³ êàäðîâ³ ðîòà-

ö³¿, çì³íà êåð³âíèöòâà, âèäó ä³ÿëü-

íîñò³, ùî ï³äå íà êîðèñòü. Çðåø-

òîþ, ñîêðîâåíí³ çàäóìè ðåàë³çóþ-

òüñÿ, âîçäàñòüñÿ ïî çàñëóãàõ(!), íà

á³ëüøå íå ïðåòåíäóéòå.

ÑÒÐ²ËÜÖ², òåõíîëîã³¿ äëÿ

«ðîçêðóòêè» ïåðñîíàëü-

íîãî ³ì³äæó ïîòðåáóþòü

êàðäèíàëüíèõ çì³í,ùî çàñëóæåíî

àêòèâ³çóº ïîïóëÿðí³ñòü ó ñîö³óì³.Ç

ëåãê³ñòþ ðîçïðàâòå êðèëà ³ ï³äí³ì³òü-

ñÿ íàä ðóòèíîþ ïîâñÿêäåííîñò³,òî-

ä³ ïîáà÷èòå, ÿê çðîáèòè ñâ³ò êðà-

ùèì,äîñêîíàë³øèì,äå íåìàº çëà,

à ïàíóº äîáðî òà ëþáîâ.

ÊÎÇÅÐÎÃÀÌ âèçíà÷åíî

îïèíèòèñÿ â òîòàëüí³é çà-

ëåæíîñò³ â³ä îáñòàâèí,âè-

ìîã ïàðòíåð³â, ùåäðîñò³ ³íâåñòî-

ð³â. Íå áóíòóéòå, à â³äðîäæóéòåñÿ:

íà ÷èºìó âîç³ ¿õàòè, òîãî é âîëþ

âèêîíóâàòè. Íàêàç «òðåáà» º áëà-

ãîñëîâåííèì, ñóìë³ííî âèêîíóé-

òå âçÿò³ çîáîâ’ÿçàííÿ, â÷àñíî ðîç-

ïëà÷óéòåñÿ, âè í³ ïåðåä êèì íå ïî-

âèíí³ áóòè â áîðãó. Ðàäî, ï³ä äèê-

òîâêó ñèòóàö³é, «ïåðåïëàâëÿéòå»

ñåáå, çâ³ëüíÿþ÷èñü â³ä åìîö³éíèõ

øëàê³â, ñòàðèõ óñòàíîâîê, ïîãëÿ-

ä³â, ïåðåêîíàíü, êîìïëåêñ³â.

ÂÎÄÎË²¯, çì³í³òü ñåáå, ³

çì³íèòüñÿ íàâêîëèøí³é

ñâ³ò! Â ïàðòíåðñüê³é ñôå-

ð³ «ïðåîáðàæåííÿ»: ÿêùî õî÷åòå

ñòâîðèòè íàä³éíèé ä³ëîâèé ÷è

øëþáíèé òàíäåì,äîëÿ ïîøëå áëà-

ãîðîäíèõ ³ âïëèâîâèõ ó ñîö³óì³ ñî-

þçíèê³â. Ïîñòàðàéòåñÿ çàâ’ÿçàòè ç

êîìïàíüéîíàìè ñåðéîçí³ ðîáî÷³

ñòîñóíêè, íèí³ éäå ïðîöåñ óêð³ï-

ëåííÿ ôóíäàìåíòó ñï³âïðàö³ íà

ìàéáóòí³é ð³ê.

ÐÈÁÈ, ïðèñëóõàéòåñÿ äî

ïîçèâíèõ îðãàí³çìó, çàé-

ìàéòåñÿ ïðîô³ëàêòèêîþ,

â÷àñíî â³äïî÷èâàéòå — ïåðåâòî-

ìà çàãðîæóº ïîã³ðøåííÿì çäîðîâ’ÿ.

ßêùî çàíåäóæàëè, òèì ë³ïøå, òî

çãîðàþòü ñòðåñîâ³ òîêñèíè,íàêîïè-

÷åí³ ïðîòÿãîì ðîêó â íàïðóæåí³é

òðóäîâ³é ä³ÿëüíîñò³ — éäå ïðîöåñ

çö³ëåííÿ.

Ðàíîê
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 748 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 73 %

Äåíü
Òåìïåðàòóðà: +28o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 4 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 53 %

Âå÷³ð
Òåìïåðàòóðà: +23o

Àòì. òèñê: 747 ìì. ðò. ñò.
Â³òåð: 3 ì/ñ
Âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ: 64 %

1863—âèéøîâ öèðêóëÿð ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Âàëó-

ºâà,ÿêèì çàáîðîíÿëîñÿ äðóêóâàòè øê³ëüí³ ï³äðó÷íèêè,íà-

óêîâî-ïîïóëÿðí³ òà ðåë³ã³éí³ âèäàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ,

à òàêîæ âèêëàäàòè íåþ ó øêîëàõ, îñê³ëüêè, ìîâëÿâ, «íè-

êàêîãî ìàëîðîññèéñêîãî ÿçûêà íå áûëî è áûòü íå ìîæåò».

1919 — Óêðà¿íñüêà Ãàëèöüêà Àðì³ÿ (ÓÃÀ) ï³ä òèñêîì ïî-

ëÿê³â ïåðåéøëà Çáðó÷ ³ îá’ºäíàëàñÿ ç â³éñüêîì ÓÍÐ.

1921 — ó Ôðàíö³¿ ë³êàð³ Àëüáåð Êàëüìåò ³ Êàì³ëü Ãå-

ðåí çðîáèëè äèòèí³ ïåðøå ïðîòèòóáåðêóëüîçíå ùåïëåí-

íÿ (ÁÖÆ), âèãîòîâëåíå ç³ øòàìó îñëàáëåíî¿ æèâî¿ êî-

ðîâ’ÿ÷î¿ òóáåðêóëüîçíî¿ ïàëè÷êè, ÿêà ïðàêòè÷íî âòðà-

òèëà â³ðóëåíòí³ñòü äëÿ ëþäèíè, áóäó÷è ñïåö³àëüíî âè-

ðîùåíîþ â øòó÷íîìó ñåðåäîâèù³.

1922 — ïîâ³äîìëÿëîñÿ ïðî âèäàííÿ íîâîãî ÷àñîïèñó

óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ «Ãîíã», ÿêèé ìàâ âèñâ³òëþâàòè ïîä³¿

íàóêè, òåõí³êè, ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà.

1941 — ñòâîðåííÿ ó Ëüâîâ³ Óêðà¿íñüêî¿ Íàö³îíàëüíî¿ Ðà-

äè (ÓÍÐàäè) ï³ä ïðîòåêòîðàòîì ìèòðîïîëèòà Àíäð³ÿ Øåï-

òèöüêîãî.

1944 — ïîñòàíîâîþ Ðàäè íàðîäíèõ êîì³ñàð³â ÓÐÑÐ Êè-

¿âñüêèé ³íäóñòð³àëüíèé ³íñòèòóò ïåðåòâîðåíî ó Êè¿âñüêèé

ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò (ÊÏ²).

ãîðîñêîï

20 – 26 ëèïíÿ

öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 

Ïðîãíîç ïîãîäè íà 18 ëèïíÿ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ²íäåêñ ùîäåííîãî âèïóñêó 61308 �� ²íäåêñ ÷åòâåðãîâîãî âèïóñêó 22094

Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ: 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ: 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå
çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.
Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua
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Àñòðîëîã Ëþáîâ ØÅÕÌÀÒÎÂÀ

Ñì³ëèâà ñâèíÿ âèñòðèáíóëà ç âàíòàæ³âêè íà õîäó

ÑÂÈÍß íà ³ì’ÿ Áåéá³ ï³ñ-
ëÿ ñòðèáêà ç ÷îòèðèìåò-
ðîâî¿ âèñîòè òåïåð ñëó-
æèòü øóêà÷åì ó ïîë³öåé-
ñüê³é ä³ëüíèö³.

Ìàëåíüêà ñâèíÿ íå ïî-
òðàïèòü íà ðèíîê ì’ÿñà
ï³ñëÿ òîãî, ÿê çä³éñíèëà
âòå÷ó ç âàíòàæ³âêè, ùî
ïðÿìóâàëà íà á³éíþ.

Ñâèíîìàòêà Áåéá³, ÿê

ó ãîëë³âóäñüêîìó ô³ëüì³,
âèñòðèáíóëà ç âèñîòè ÷î-
òèðüîõ ìåòð³â ³ âòåêëà íà
âîëþ íà ï³âäí³ Êèòàþ. Âî-
íà áëàãîïîëó÷íî ïðèçåì-
ëèëàñÿ é ðîõêàëà ï³ñëÿ
ñòðèáêà, àëå çàáëóêàëà ó
âåëèêîìó ì³ñò³.

«ßêáè ìè íå âï³éìà-
ëè ñâèíþ, âîíà áè, áåç-
ñóìí³âíî, ñòàëà âå÷åðåþ

äëÿ êîãîñü ³ç ì³ñöåâèõ
æèòåë³â,— ñêàçàëè â ïî-
ë³ö³¿.— Ó íå¿ áóâ óñüîãî
îäèí øàíñ çíàéòè âîëþ,
âèñòðèáíóâøè ç âàíòà-
æ³âêè ç ³íøèìè ñâèíÿ-
ìè, ³ âîíà íèì ñêîðèñòà-
ëàñÿ».

Áåéá³ çàëèøèëàñÿ â
ïîë³öåéñüê³é ä³ëüíèö³,
óòðèìóºòüñÿ â çàãîí³ é

ñëóæèòü ó ïîë³ö³¿ çàì³ñòü
ñîáàêè-øóêà÷à �

ÏÅÐØÓ ðîçïèñàíó êàñêó
ç Ìàéäàíó íà ñïåö³àëüíî-
ìó îíëàéí-àóêö³îí³ ïðî-
äàëè çà 1 000 äîëàð³â.Âëàñ-
íèêîì ³ñòîðè÷íî¿ êàñêè
ñòàâ àìåðèêàíåöü óêðà¿í-
ñüêîãî ïîõîäæåííÿ, àäâî-
êàò Àíäð³é Ôèëèïîâè÷,
ïîâ³äîìëÿº VIDIA.

ßê ðîçïîâ³â â³í âèäàí-
íþ, öÿ êàñêà º äëÿ íüîãî
íå ëèøå ñèìâîëîì, «àëå
æèâèì øåäåâðîì íîâ³ò-
íüî¿ âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó».«Öå
òàê ñàìî,ÿê òðèìàòè â ðó-
êàõ áóëàâó îäíîãî ³ç ãåòü-
ìàí³â. ×åêàþ íà íå¿ ³ç íå-

òåðï³ííÿì»,— ðîçïîâ³â
ïàí Àíäð³é.

Îðãàí³çàòîðè àóêö³î-
íó íà ñòîð³íö³ ó Facebook
â³äçâ³òóâàëè, ùî âæå â³ä-
ïðàâèëè êàñêó íîâîìó
âëàñíèêó.Îòðèìàòè ¿¿ Àí-
äð³é Ôèëèïîâè÷ ìàº çà
ê³ëüêà äí³â.

Çàçíà÷èìî, ùî âñ³

êîøòè, ç³áðàí³ â³ä ïðî-
äàæó, âèòðàòÿòü íà äîïî-
ìîãó ïîðàíåíèì íà Ìàé-
äàí³ òà ðîäèíàì çàãèá-
ëèõ. «Ùîäî ö³íè â³äâåð-
òî ñêàæó, ùî ìåí³ îá³é-
øëîñü äóæå äåøåâî — ÿ
çäèâîâàíèé, ùî íå áóëî
á³ëüøå êîíêóðåíò³â. Â ïî-
ð³âíÿíí³ ç òèì, ùî â³éñü-
êîâ³ ñüîãîäí³ â³ääàþòü
æèòòÿ (âæå íå ãîâîðÿ÷è
ïðî ïåðøèõ, ö³ëêîì íå-
âèííèõ æåðòâ íà Ìàéäà-
í³), òî òà  òèñÿ÷à äîëàð³â
ñïðàâä³ í³÷îãî íå âàð-
òà»,— çàçíà÷èâ ïåðåìî-
æåöü ïåðøîãî àóêö³îíó.

Àíäð³é Ôèëèïîâè÷
íå çàðåºñòðîâàíèé ó ñî-
öìåðåæàõ, òîìó ïîïðî-
ñèâ ñâîþ äî÷êó Àëþ â³ä
éîãî ³ìåí³ âçÿòè ó÷àñòü
ó àóêö³îí³. Íàñòóïíó êàñ-
êó íà îíëàéí-àóêö³îí³
ïðîäàâàòèìóòü âæå íå-
çàáàðîì. Îõî÷³ ïîçìà-
ãàòèñü ìîæóòü ñòåæèòè
çà ðîçâèòêîì ïîä³é íà
ñòîð³íö³ ó Facebook.

Òàêîæ òðèâàº àóêö³îí
íà äîïîìîãó ïîðàíåíî-
ìó â³éñüêîâîìó, äå ìîæ-
íà ïðèäáàòè õóñòèíó â³ä
â³öå-Ì³ñ Óêðà¿íñüêà Ä³à-
ñïîðà �

Êàñêó ç Ìàéäàíó íà ïåðøîìó àóêö³îí³ êóïèëà ðîäèíà ³ç ÑØÀ


