
Київ та Відень 
дружитимуть школами
20 навчальних закладів міста співпрацюватимуть із освітянськими 
установами австрійської столиці

Столична влада продовжує 
боротьбу за Біличанський ліс
КМДА подала заяву про перегляд судової ухвали щодо прав 
селища Коцюбинське на столичну землю

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

У рам ах проведення Днів Від-
ня в Києві олова КМДА Оле -
сандр Попов та мер Відня Міха-
ель Хойпль відвідали спеціалі-
зован ш ол № 115 ім. І. О і-
єн а, що вже 10 ро ів підтри-
м є побратимсь і стос н и з
імназією № 18 столиці Австрії.
Під час заход б ло ладено
од про співпрацю між ГУ ос-

віти та на и КМДА та Віден-
сь ою місь ою радою ш іл.

Як розповіла "Хрещатику" директор

школи № 115 Тетяна Кисіль, угода про

співпрацю між двома навчальними за!

кладами була підписана ще у 2002 році. Із

того часу педагогічні та учнівські колек!

тиви двох шкіл постійно відвідують своїх

іноземних колег, беруть участь у спільних

освітніх форумах, виставках та конфе!

ренціях, а також ознайомлюються з осо!

бливостями та надбаннями національ!

них культур. "Ми вже реалізували кілька

спільних проектів, зокрема "Календар на

2005 рік", "Дизайн футболок", "Кулінарне

мистецтво". І з кожним відвідуванням

виникають нові та нові ідеї партнерства.

Ми завжди раді новим друзям",— заува!

жила Тетяна Кисіль.

Зазначимо, що школа № 115 спеціалі!

зується на поглибленому вивченні іно!

земних мов, в тому числі англійської, ні!

мецької та французької. Тож проблем у

спілкуванні з австрійськими однолітка!

ми у київських школярів не виникає.

Голова КМДА Олександр Попов та мер

Відня Міхаель Хойпль оглянули лінга!

фонні і мультимедійні кабінети навчаль!

ного закладу та навіть долучилися до

проведення уроку німецької мови. На за!

питання учнів доктор Хойпль відповідав

своєю рідною мовою.

Школярі також приготували шановним

гостям цікаві концертні виступи. На свя!

то очільники двох столиць завітали не з

порожніми руками. Так, Міхаель Хойпль

передав навчальному закладу відеозаписи

та аудіокниги, які допоможуть учням не

лише краще засвоювати іноземну мову, а

й більше дізнаватися про австрійську

культуру. Голова КМДА Олександр Попов

презентував школі телевізор.

У рамках заходу була укладена угода

про співпрацю у сфері освіти між про!

фільними відомствами двох столиць. До!

кумент передбачає цілу низку проектів,

серед яких: забезпечення інформаційно!

го обміну в ході реалізації програм роз!

витку освіти; обмін групами педагогіч!

них працівників та учнівської молоді;

проведення конференцій та семінарів з

актуальних освітянських проблем.

"Коли про співпрацю домовляються

дорослі — це добре, але коли співпраця

триває між дітьми — це означає, що взає!

мостосунки двох міст мають велику пер!

спективу. З обох сторін є бажання розви!

вати співробітництво, і це є важливим

насамперед для наших дітей",— зазначив

голова КМДА Олександр Попов.

У свою чергу, мер Відня пообіцяв

сприяти налагодженню партнерських

відносин між навчальними закладами

двох столиць.

"Я дуже радий, що в цьому році вже

вдруге відвідую Київ. Під час цього візиту

я приїжджаю переважно до соціальних

установ. І хочу сказати, що те партнер!

ство, яке вже 10 років триває між школою

№ 115 та гімназією № 18, є добрим та яс!

кравим моментом. Сподіваюся, що при!

кладів такої дружби буде ще більше", —

розповів "Хрещатику" Міхаель Хойпль.

А щоб такі взаємовідносини розвива!

лися й між іншими навчальними закла!

дами двох столиць, начальник ГУ освіти

та науки КМДА Оксана Добровольська

передала Міхаелю Хойплю 20 листів, які

написали київські учні віденським шко!

лам із пропозиціями щодо співпраці.

"Я гадаю, що наші віденські колеги

відгукнуться, і вже через деякий час буде

підписано ще 20 угод про співпрацю

шкіл двох столиць", — зауважила "Хре!

щатику" Оксана Добровольська

На пам'ять про з стріч вихованці спеціалізованої ш оли № 115 ім. І. О ієн а подар вали очільни ам Відня та Києва яс раві і раш и

Денис РАДОВ:

"Ми захищаємо правила ринку, 
але пріоритетом у нашій роботі
залишається захист прав
споживачів" 
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Медики закликають киян
вакцинуватися проти грипу
напередодні епідсезону 
"Хрещати " п блі є адреси ом нальних
лі вально-профіла тичних станов, де можна
отримати відповідні посл и
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Очільники Відня й Києва відвідали
благодійний фонд 

Висо опосадовці подар вали вихованцям за лад
нові меблі та професійн а діоапарат р
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Глава уряду ознайомився 
з потужностями столичного 
ДБК № 4
Б дівельна ал зь У раїни отова реалізов вати

масштабні прое ти, спрямовані на розвито вн т-
рішньо о рин . Про це заявив прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров після ознайомлення з по-
т жностями иївсь о о завод з виробництва за-
лізобетонних онстр цій ПАТ "Домоб дівний
омбінат № 4". Зазначимо, що з 1977 ро
підприємство поб д вало більше 500 житлових
б дин ів — понад 700 тис. вартир. Йо о част а
за альном обсязі введено о в е спл атацію жит-
ла столиці становить 30 %. ДБК № 4 бере часть
реалізації соціальних про рам "Дост пне житло"

і є переможцем тендер ГУ житлово о забезпе-
чення КМДА із надання вартир інвалідам війни.
Завдя и проведеній чотири ро и том модерні-

зації зараз підприємство вип с ає б дматеріали з
висо им рівнем тепло- та енер озбереження і а -
тивно нарощ є обся и виробництва. Прод ція
омбінат та зведені з неї б дин и відповідають
найвищим європейсь им стандартам енер о-
ефе тивності.
"Б дівельна ал зь вист пає ло омотивом, я ий

може підняти вн трішній рино ",— на олосив Ми-
ола Азаров, додавши, що вітчизняна б дінд с-
трія завантажена лише на 30—40 %, тобто реалі-
зація масштабних прое тів можлива

Печерський район перевірять 
на готовність до надзвичайних 
ситуацій
Сьо одні відб д ться навчання сил цивільно о

захист район щодо ви онання завдань під час
несприятливих по одних мов в осінньо-зимовий
період. Учасни и навчань продемонстр ють отов-
ність до дій разі вини нення надзвичайної сит -
ації в житлово- ом нальном се торі, зо рема ви-
б х аз в житловом б дин . Крім то о, під час
пра тичної частини б д ть відпрацьовані дії ще в
та их змодельованих надзвичайних сит аціях: с -
нення наслід ів б ревію на приб дин овій терито-
рії; лі відація аварії в мережі холодно о водопоста-
чання; лі відація аварії в мережах енер опостачан-
ня. Перевірять та ож і отовність сні оприбираль-
ної техні и до зимово о період

У місті пройде 
Всеукраїнський 
тиждень права

З 10 до 15 р дня столиці відб ватим ться за-
ходи в рам ах проведення Все раїнсь о о тижня
права. Відповідне розпорядження підписав оло-
ва КМДА Оле сандр Попов. Та , 10 р дня на-
вчальних за ладах міста провед ть Все раїн-
сь ий ро "Права людини", я ий присвячено про-
олошенню За альної де ларації прав людини. Та-
ож планом заходів передбачено надання без-
оплатної первинної правової допомо и ромадя-
нам через центри правової допомо и та ромад-
сь і приймальні, проведення на ово-пра тичних
онференцій, р лих столів, майстер- ласів,
присвячених тематиці дотримання прав людини,
за часті провідних юристів, представни ів влади
та ромадсь их ор анізацій. Крім то о, протя ом
правово о тижня місті відб ватим ться ниж ові
вистав и, презентації різноманітної літерат ри. У
за ладах освіти та льт ри для юних иян прово-
дитим ть тематичні ле ції, бесіди, правові ві то-
рини та он рси

Іван МАРЕК
"Хрещатик"

Київсь а влада продовж є відстоювати
своє право на тисячі е тарів Біличан-
сь о о ліс , я і Коцюбинсь а селищна
рада хоче віддати під отеджн заб до-
в . Відповідне звернення тиждень том
до ерівництва держави б ло під отовле-
не деп татами Київради. Боротьба три-
ває.

Наступним і цілком логічним кроком стало те, що

столична влада подала заяву про перегляд ухвали Вищо!

го адміністративного суду України, що визнає легітим!

ними рішення Коцюбинської селищної ради стосовно

збільшення меж селища на 4 тис. га за рахунок земель

Києва. Про це повідомив голова КМДА Олександр По!

пов.

"Київська влада не складатиме зброї у боротьбі за Бі!

личанський ліс — власність столичної громади та одну з

найбільших рекреаційних зелених зон міста. Ми вже за!

діяли різні методи боротьби: відстоювали свою позицію

у судах, домоглися ухвалення рішення про створення

заповідника, зверталися до Голови Верховної Ради

України та навіть до Президента України. Сьогодні ми

зробили наступний крок, і я переконаний, що справед!

ливість та здоровий глузд урешті!решт переможуть",—

заявив Олександр Попов.

Проте, як зауважив очільник КМДА, додатковим ус!

кладненням може стати той факт, що рішення про до!

пуск справи до перегляду Верховним судом України

приймає той самий Вищий адмінсуд України, який і

ухвалив спірне рішення.

Нагадаємо, 9 жовтня цього року Вищий адміністра!

тивний суд України розглянув касаційну скаргу Коцю!

бинської селищної ради про визнання повноважень

сільради управляти землями Біличанського лісу. За ре!

зультатами розгляду було скасовано постанову Київ!

ського апеляційного суду від 21 червня 2012 року, вине!

сену на користь киян.

Таким чином, близько 4 тис. га лісу, який є територією

Києва, Коцюбинська селищна рада може віддати під буді!

вельний майданчик для чергового котеджного містечка.

Цей ліс завжди був природним щитом Києва, а під час

Чорнобильської катастрофи фактично врятував місто від

радіоактивного пилу. І сьогодні надважливо зберегти цю

невід’ємну частину "зелених легень" столиці

КИЇВ СПЛАТИВ

ВІДСОТКИ 

ЗА ЄВРООБЛІГАЦІЯМИ

СТОР. 2

НА СТОЛИЧНІЙ ОБОЛОНІ 

ВИСАДИЛИ 

200 СОСЕН

СТОР. 2

ЗАКОНОПРОЕКТ

ПРО ЗБРОЮ — 

"ЗА" І "ПРОТИ"

СТОР. 3

УКРАЇНА РОЗВИВАТИМЕ 

ВНУТРІШНЄ

ВИРОБНИЦТВО

СТОР. 3
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Київ сплатив відсотки 
за єврооблігаціями 
2005 року
Днями місто здійснило чер ов піврічн виплат відсот ів за орис-

т вання редитом розмірі 10 млн доларів, отриманим шляхом п б-
лічно о, від рито о продаж єврооблі ацій столиці на міжнародних
рин ах апітал в 2005 році. Про це повідомив заст пни олови КМДА
Р слан Крамарен о. “Та им чином місто підтвердило реп тацію надій-
но о партнера та позичальни а перед редиторами. Наст пна випла-
та план ється на 26 листопада — Києвом б д ть по ашені єврооблі а-
ції на с м 250 мільйонів доларів, я і б ли розміщені 2007 році під
8,25 відсот а”,— зазначив він. На адаємо, 2005 році столицею б ли
вип щені десятирічні єврооблі ації на с м 250 млн доларів під 8 %
річних

Медики закликають киян 
вакцинуватися проти грипу 
напередодні епідсезону
ГУ охорони здоров’я КМДА за ли ає иян ва цин ватися, аби запо-

бі ти захворюваності на рип.
З метою забезпечення дост пності ва цинації проти рип мережі
ом нальних амб латорно-полі лінічних за ладів ор анізовано прове-
дення щеплення проти рип меш анцям Києва. Ва цин ватись та ож
можна та их ом нальних лі вально-профіла тичних становах: по-
лі ліні а № 2 Голосіївсь о о район , в л. Маршала Я бовсь о о, 6
(тел. 250-31-44); ом нальне неприб т ове підприємство (КНП)
“Центр первинної меди о-санітарної допомо и № 2 Дарниць о о
район ”, в л. Вербиць о о, 5 (тел. 564-51-05, 560-87-24); ЦРП Дес-
нянсь о о район , в л. За ревсь о о, 81/1 (тел. 532-92-47); КНП “Кон-
с льтативно-діа ностичний центр Дніпровсь о о район ”, в л. Л на-
чарсь о о, 5 (тел. 517-71-33); ЦРП Оболонсь о о район , просп. Ти-
мошен а, 14 (тел. 413-49-50); Дитяча полі ліні а № 2 Оболонсь о о
район , в л. Тимошен а, 14 (тел. 413-44-53); полі ліні а № 2 Поділь-
сь о о район , просп. Свободи, 22 (тел. 434-21-22); полі ліні а № 4
Святошинсь о о район , в л. Б лаховсь о о, 26 (тел. 423-25-89); ди-
тяча полі ліні а № 1 Святошинсь о о район , в л. Уборевича, 11 (тел.
450-28-50); полі ліні а № 2 Солом’янсь о о район , просп. Червоно-
зоряний, 2 (тел. 249-81-93); полі ліні а № 2 Шевчен івсь о о район ,
в л. Пимонен а, 10 (тел. 484-08-96); Київсь а місь а ст дентсь а по-
лі ліні а, в л. Політехнічна, 25/29 (тел. 236-21-81). Для довідо та он-
с льтацій працює аряча лінія ГУ охорони здоров’я: 278-41-91. В
правлінні зазначили, що щеплення проти рип проводяться ва цина-
ми Ва сі рип (Франція) та Інфл ва (Нідерланди). Отримати їх можна
незалежно від місця проживання, маючи при собі медичн арт або
випис з неї

Цифра дня

6 727 000 000 
гривень сплатили з початку нинішнього року до бюджету Києва
платники податків, що на 1 мільярд 247 мільйонів або на 23 % більше,
ніж торік 
Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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Очільники Відня й Києва 
відвідали благодійний фонд
Вони подарували вихованцям закладу нові меблі та професійну
аудіоапаратуру
Ірина СЛАВУТСЬКА
“Хрещатик”

У рам ах Днів Відня Києві
мер австрійсь ої столиці
Міхаель Хойпль та олова
КМДА Оле сандр Попов
відвідали бла одійн ор а-
нізацію Фонд “Асперн”. За-
лад, заснований австрій-
сь ими меценатами, допо-
ма ає раїнсь им родинам
та дітям, позбавленим
бать івсь о о пі л вання.
Нині б дин переб -
вають 24 вихованці, я і
знайшли т т захист і під-
трим .

Діяльність Фонду “Асперн” —

яскравий приклад ефективної

співпраці двох столиць. Організа�

ція допомагає сім’ям, які опини�

лись у кризовій ситуації, та надає

маленьким киянам допрофесійну

підготовку, що згодом допоможе їм

у дорослому житті. Триповерховий

будинок на Харківському шосе,

121/3 для фонду виділила громада

Дарницького району, усі інші по�

треби фінансують благодійники.

“У нас працює Центр інтеграцій�

ного професійного навчання дітей та

молоді Дарницького району, який

відкритий для всіх знедолених сімей

та сиріт, для тих, хто не в змозі опла�

тити навчання або не вчиться з ін�

ших причин. Тож кожна дитина ві�

ком від 12 років може спробувати се�

бе у тій чи іншій професії. Тут пра�

цюють дизайнерська, перукарська та

швейна майстерні, ательє з ремонту

та дизайну взуття, також проводять

заняття з вивчення англійської мо�

ви. Наразі у цих майстернях навчає�

ться близько ста вихованців”,— роз�

повіла “Хрещатику” президент

Фонду “Асперн” Віра Кошіль.

Мер Відня і голова КМДА завітали

також до Центру соціально�психо�

логічної реабілітації дітей, де перебу�

ває малеча після стресових ситуацій

у родинах. “Нині у центрі проживає

12 діток. Тут створені всі умови для

їхнього комфортного перебування

до того часу, поки не знайдуться нові

сім’ї. Діти проживають від дев’яти

місяців і довше, а бувають й такі, які

затримуються і до трьох років. Стар�

ші вихованці можуть залишатися у

центрі до 16 років, а потім перехо�

дять до соціального гуртожитку. На�

ша дітвора знаходиться під постій�

ною опікою міста і, до речі, деяким з

них безкоштовно надані кварти�

ри”,— додала Віра Кошіль.

Зустріч з гостями не обійшлася

без подарунків. Так, від керівниц�

тва міста Відень благодійна органі�

зація отримала нові меблі, а від ки�

ївської влади — сучасну професійну

аудіоапаратуру. Подякував за відда�

ну роботу усім со�

ціальним праців�

никам, волонте�

рам та керівниц�

тву фонду голова

КМДА Олек�

сандр Попов.

“Щиро вдячний

вам за вашу пра�

цю. Дійсно, ці ді�

ти потребують

допомоги, і місь�

ка влада буде й надалі ще більше

підтримувати вас”,— зазначив

Олександр Попов. За підтримку та

подарунки вихованці благодійного

фонду віддячили гостям концертом

та власними малюнками.

Окрім того, учора високопосадов�

ці відвідали Національну бібліотеку

України ім. В.

Вернадського, в

приміщенні якої

20 років тому бу�

ло відкрито Авст�

рійську бібліоте�

ку. Пан  Хойпль

п е р е д а в

к н и г о з б і р н і

DVD�диски та

книжки, серед

яких твори авст�

рійської художньої літератури та кі�

нематографу. Відтак, бібліотечний

фонд поповнився 129 книжками та

79 фільмами

У столиці стартувала акція 
із збереження хвої
Перші 200 сосен висадили на Оболоні, а з наступного тижня ними
прикрасять парк ім. Малишка
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

У столиці старт вала про-
рама, ор анізована КО
“Київзеленб д” “Врят ймо
Київ від вир б и хвої”.
Зо рема в Оболонсь ом
районі за частю ерівниц-
тва столиці та олімпій-
сь их чемпіонів б ло виса-
джено 200 сосен. Наст п-
но о тижня хвойні дерева
з’являться пар ім. Ма-
лиш а Дніпровсь ом
районі.

Щороку у Києві затримують до

півсотні осіб, які перед новорічними

святами вирубують у міських парках

сосни та ялини або зрізають вер�

шечки з найкрасивіших дерев. Тож у

столиці вирішили протидіяти цьому

негативному явищу і розпочали ма�

сово висаджувати хвойні дерева та

підвищувати екологічну свідомість

киян. Учора в Оболонському районі

стартував перший етап програми

“Врятуймо Київ від вирубки хвої” і

було висаджено перших 200 сосен. В

акції взяв участь перший заступник

голови КМДА Олександр Мазурчак

та відомі українські спортсмени�

олімпійці Олена Костевич та Ель�

брус Тедеєв, а також студенти київ�

ських вузів.

“Висадження сосен на вулиці Бо�

гатирській — лише перший етап ак�

ції, вона передбачатиме широко�

масштабну пропаганду збереження

хвої та лісу у столиці. Це питання

особливо актуальне напередодні но�

ворічних свят, коли кількість поруш�

ників із самовільного вирубування

ялин та сосен збільшується. Вже з на�

ступного тижня зеленбудівці разом з

громадськістю висадять близько 150

сосен у парку імені Малишка, що у

Дніпровському районі”,— розповів

“Хрещатику” Олександр Мазурчак.

Окрім цього, програмою із збере�

ження хвойних дерев у столиці та�

кож передбачено організацію ціло�

добової охорони лісів та хвойних на�

саджень на території міста за під�

тримки міліції та екологічної ін�

спекції. Гендиректор КО “Київзе�

ленбуд” Михайло Царенко споді�

вається, що подібні заходи, а також

масові висадження сосен та ялин

допоможуть вберегти дерева від зни�

щення і зробити місто зеленішим.

“Я вперше беру участь у подібній

акції,— розповіла “Хрещатику”

олімпійська чемпіонка Олена Косте�

вич.— Кажуть, що справжній чоло�

вік у своєму житті має посадити де�

рево, виховати сина і збудувати дім.

Для себе я вирішила теж виконати

цей “заповіт” і сьогодні посадила

сосну. У нашій сім’ї на Новий рік

завжди встановлювали живе дерев�

це, а тепер я серйозно замислююсь

над тим, аби шукати якісь альтерна�

тивні варіанти. Можливо, це буде

ялинка у горщику, яку навесні мож�

на буде висадити біля будинку”

За підтрим та подар н и вихованці бла одійно о фонд віддячили остям онцертом та власними малюн ами

Від керівництва міста
Відень благодійна

організація отримала
нові меблі, а від

київської влади –
сучасну професійну

аудіоапаратуру
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У столиці відзначать 
ювілей скаутського руху
Сьо одні Київсь ом місь ом б дин вчителя відб деться ро-

чисте від риття Все раїнсь ої на ово-пра тичної онференції “100
ро ів раїнсь ом с а тин : історія та перспе тиви розвит ”. Захід
розпочнеться о 12.00. Я повідомили “Хрещати ” Київсь ом місь-
ом центрі соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді, під час онфе-
ренції най ращі на овці та пра ти и об оворюватим ть а т альні іс-
торичні питання розвит с а тсь о о р х в У раїні та роз лядатим ть
проблеми виховання молоді. До дис сії запрошені представни и
місь ої влади, дослідни и проблем с а тсь о о р х , дорослі лідери та
ровери (старші с а ти) с а тсь их ор анізацій та об’єднань, педа о іч-
ні працівни и за альноосвітніх та позаш ільних навчальних за ладів
міста

“Київенерго” завершило 
капремонт енергоблоку № 2 на ТЕЦ<6
ПАТ “Київенер о” завершило плановий апітальний ремонт енер-
обло № 2 на ТЕЦ-6. Ремонтні роботи тривали продовж 90 днів
з серпня по жовтень в лючно. На почат листопада фахівці омпа-
нії зап стили енер обло в робот . Оновлення енер обло відб -
валося за рах но інвестиційної про рами “Київенер о” на 2012 рі .
Енер обло потреб вав апремонт через йо о тривал е спл ата-
цію. Рез льтатом йо о оновлення стане більш ефе тивне ви орис-
тання енер орес рсів та забезпечення йо о стабільної роботи на
подальший період е спл атації. Зо рема зменшення обся ів ви о-
ристання еле троенер ії та збільшення оефіцієнт орисної дії. За-
алом заходи поля али відновленні, ре онстр ції та заміні об-
ладнання а ре ат . Вартість ремонтних робіт становить понад
19 млн рн

У місті відбудуться сільськогосподарські 
ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб то-

во о обсл ов вання населення, 9 та 10 листопада столиці відб -
д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема 9 листо-
пада, п’ятницю, тор ватим ть Голосіївсь ом районі на просп.
40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій,
1/35-5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь о-
м — на розі в л. Первомайсь о о і Мечни ова та Тверсь ом т -
пи , 8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5-11; в Солом’янсь о-
м — на в л. Освіти (в межах в лиць В зівсь ої та Кривоноса); в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л.
Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, на розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
А 10 листопада ярмар и відб д ться Голосіївсь ом районі на
в л. Пань івсь ій, 18-20; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в
Деснянсь ом — на в л. Лис івсь ій (в межах в л. Рад нсь ої та
Милославсь ої); в Дніпровсь ом — на б льв. Праці, 3-9; в Оболон-
сь ом — на просп. Оболонсь ом , 23-43; в Печерсь ом — на в л.
Івана К дрі (в межах в л. П. Л м мби та Чи оріна); в Подільсь о-
м — на просп. Мос овсь ом , 5; в Святошинсь ом — на в л. Ге-
нерала На мова, 23; в Солом’янсь ом — на в л. Стадіонній (в ме-
жах в л. Уриць о о та Бо данівсь ої); в Шевчен івсь ом — на в л.
Подвойсь о о, 2-12

До висадження сосен дол чився перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча та відомі раїнсь і спортсмени-
олімпійці - Олена Костевич та Ельбр с Тедеєв
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Окрім висадження нових дерев, програмою також
передбачено організацію цілодобової охорони лісів та

хвойних насаджень на території міста за підтримки
міліції та екологічної інспекції



Тенденції

Ділові новини

Україна розвиватиме 
внутрішнє виробництво
Уряд затвердив план заходів з

ви онання про рами розвит
вн трішньо о виробництва. Про
це повідомив міністр е ономіч-
но о розвит й тор івлі Петро
Порошен о. “План передбачає
ціл низ ро ів, я і сьо одні
повинні забезпечити захист на-
ціонально о товаровиробни а”,
— розповів посадовець. З йо о
слів, при розробці план опра-
цьов валися 2 напрями: про ра-
ма імпортозаміщення й захист
вн трішньо о рин за допомо-
ою різних інстр ментів, я і є
розпорядженні ряд . На д м
міністра, Кабмін вдалося в цьо-
м плані передбачити заходи з
підтрим и підприємств хімічної,
еле тронної, ра етно- осмічної
ал зей і авіаб д вання. Він під-

реслив, що розроблені заходи
матим ть стим люючий ефе т
для розвит вітчизняної про-
мисловості

Сьогодні останній день 
подання декларації 
з податку на прибуток
Державна подат ова сл жба

Києва звертає ва платни ів
подат ів, що 9 листопада —
останній день подання подат о-
вої де ларації з подат на при-
б то підприємства за три вар-
тали 2012 ро . Граничний день
сплати подат ово о зобов’язан-
ня з подат на приб то під-
приємства за IIІ вартал 2011
ро — 19 листопада 2012 р.
Звертаємо ва на те, що з ід-
но з п. 46.2 ПКУ платни подат-

на приб то подає разом з

відповідною подат овою де ла-
рацією вартальн фінансов
звітність ( рім малих підпри-
ємств, я і подають тіль и річн
фінансов звітність)

Пенсійний фонд підбирає
банки для виплати пенсій

Пенсійний фонд о олосив он-
рс з відбор бан ів, через я і

б де здійснюватися виплата
пенсій і рошової допомо и за
з одою одерж вачів. Про це
с азано в повідомленні фонд .
“Пенсійний фонд У раїни відпо-
відно до постанови ряд
№ 1231 о олош є он рс з від-
бор бан ів, через я і здійсню-
ється виплата пенсій і рошової
допомо и за з одою одерж ва-
чів”, — зазначається в повідом-
ленні. ПФУ б де приймати заяв-

и бан ів на часть он рсі до
17.00 3 р дня за адресою: Київ,
в л. Бастіонна, 9, імн. 508.
Проведення он рс заплано-
ване на 11.00 5 р дня за тією ж
адресою

Кабмін затвердив 
попереднє ТЕО нацпроекту
“Технополіс”
Уряд затвердив попереднє

техні о-е ономічне обґр нт ван-
ня національно о прое т “Тех-
нополіс” — створення інфра-
стр т ри інноваційно о розвит-

та висо их техноло ій”, що
передбачає за альний обся ін-
вестицій 10,3–12,6 млрд рн.
Про це с азано в постанові
№ 1014. Пріоритетними ал зе-
вими спеціалізаціями прое т ,
під отовлено о Держа ентством

з інвестицій і правління нац-
прое тами, є інформаційні та
ом ні аційні техноло ії, біотех-
ноло ії і фармацевти а, енер о-
збереження і енер оефе тив-
ність, нанотехноло ії, аеро ос-
мічна інд стрія, мі роеле троні-
а. Пріоритетними містами для
реалізації прое т визнані Київ,
Хар ів, Львів, Дніпропетровсь ,
Донець . Прое т передбачає
створення 70–75 тис. робочих
місць. Разом з цим, 6,23 млрд
рн інвестицій передбачено на
реалізацію прое т інноваційно-
о пар BIONIC Hill я с ладової
прое т “Технополіс”. Прое т
передбачає створення пар ін-
формаційних і інших висо их
техноло ій в ал зі енер оефе -
тивності та енер озбереження,
біотехноло ій і фармацевти и.
Під розміщення цьо о пар пе-

редбачено виділення земельної
ділян и Святошинсь ом райо-
ні Києва за альною площею 147
а, повідомляють “У раїнсь і но-
вини”

Мінімальна ціна горілки —
28,5 грн за пляшку

Уряд затвердив підвищення
мінімальних роздрібних цін на
орілчан прод цію на 9,2 %,
або на 2,4 ривні — до 28,5
ривні за пляш . Про це пові-
домив міністр а рарної політи и
і продовольства Ми ола При-
сяжню . “Ми пропон вали не
підвищ вати мінімальн цін до
30 ривень, з пинилися на 28
ривнях”,— с азав він. Зі слів
міністра, ціни на вино і онья
залишилися на олишньом
рівні

Плюси та мінуси 
"нічних розпродажів"
"Хрещатик" з’ясовував, 
чи можна заощадити під час 
сезону знижок
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У сезони розпродажів старих оле цій зниж и поде ди
дося ають 70 %. Все частіше иянам пропон ють при-
дбати одя і вз ття за а ційною ціною під час “нічних
розпродажів”. “Хрещати ” з’яс вав, оли найви ідніше
п вати одя і чи варто проводити ніч тор овом

центрі, щоб заощадити.

Ціна знижки
У сезони розпродажів старих колекцій торгові мережі готові поступитися

ціною і знизити вартість одягу до 70 %. Найвигідніше купувати речі саме в

цей період, наприклад, у вересні цього року можна було досить дешево

придбати одяг на наступне літо. Залишки колекцій, які так і не встигли про!

дати до кінця сезону, відправляються або на склади з метою їх повторного

продажу через рік, але за зниженою ціною, або ж у стокові магазини.

“Нерозпроданий одяг і взуття з літньої колекції ми плануємо відправити

до нашого регіонального стокового магазину, — зауважили нам співробіт!

ники однієї з роздрібних мереж столиці. — Звичайно, туди він буде відправ!

лений зі знижкою. У регіонах літню колекцію можна буде придбати на 30 %

дешевше, ніж ми її продавали у Києві”.

Однак стокові магазини є не єдиним місцем, де можна купити одяг за

нижчою ціною. Як пояснили “Хрещатику” фахівці, часто роздрібні мережі

одягу та взуття у сезон розпродажів пропонують покупцям, які придбали

товари зі старих колекцій, знижки або купони на 20 %, а інколи і більше, на

придбання речей із нового сезону.

“Найбільший попит на речі спостерігається здебільшого за місяць до по!

чатку сезону, — зазначає керівник відділу реклами ТРК “Квадрат” Ольга

Дубинська. — У серпні покупці починають готуватися до осені і шукати

осінній одяг та взуття, у лютому спостерігається найвищий попит на весня!

ний одяг, а у квітні українці готуються до сезону травневих та літніх відпус!

ток”.

Ніч у магазині

На жовтень!листопад багато столичних торгових центрів запланували

проведення так званих “shoppingnight” (англ. "ніч шопінгу". — Авт.). Ми по!

цікавилися, наскільки популярні такі заходи серед киян, і на яку цільову

аудиторію вони розраховані.

“Практика “нічних розпродажів” виникла як відгук мас!маркету на по!

яву "партизанських" магазинів — нового формату дистриб’юторів дорогих і

престижних брендів,— пояснює Ольга Дубинська.— Цільова аудиторія ніч!

них розпродажів — люди, які працюють досить інтенсивно і не мають часу

для шопінгу в традиційні години. Вони більш забезпечені і, швидше за все,

це управлінці середньої та вищої ланки, адже, щоб дістатися у нічний час до

магазину, потрібно мати гроші на таксі або власне авто. Зазвичай “ніч роз!

продажу” влаштовують перед вихідним днем, аби покупці могли відпочи!

ти”.

Для торговельних мереж основні цілі розпродажу — вивільнення грошо!

вих коштів, вкладених у товари, і звільнення торгових площ від залишків,

сезон яких завершився, за рахунок надання знижок. Іншою метою є при!

вернення уваги шоперів до магазину, який, можливо, раніше вони і не по!

мічали. Зазвичай на касі в цю ніч великі черги, і покупці здійснюють бага!

то імпульсивних покупок.

Велику роль в успіху таких акцій відіграє величина знижок, які готовий

надати магазин. Під час нічних розпродажів діють знижки від 20 до 50 %,

однак розповсюджуються вони не на всі речі. Слід також звернути увагу на

те, що за 2–3 тижні після проведення таких "розпродажів" у роздрібних ме!

режах ціни падають на ті ж самі 20–30 %.

На думку Ольги Дубинської, допоки роздрібні мережі не будуть готові пі!

ти на більш високі знижки, а сервіс залишатиметься на теперішньому рів!

ні, “ночі розпродажів” у нас не стануть настільки ж масовими і популярни!

ми, як за кордоном. “Знижка 50–70 % на всю колекцію — це те, заради чо!

го варто йти на вулицю серед ночі. В іншому випадку немає сенсу штовха!

тися в ТЦ вночі. До того ж низький рівень сервісу в магазинах створює не!

гативне враження: мало зон відпочинку, великі складнощі з паркуванням”,

— зазначає експерт 

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 9 листопада 2012 року

Право на зброю
Українці можуть отримати дозвіл на стрільбу не лише патронами
несмертельної дії
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

Після дося нення повноліття ожен
ромадянин У раїни автоматично от-
рим є право на придбання та зва-
ної зброї самозахист . І не лише
азової й травматичної, а й во не-
пальної — мисливсь ої та спортивної
(дов оствольної нарізної і дов о-
ствольної лад оствольної). Про це
йдеться за онопрое ті № 2105
“Про обі зброї невійсь ово о при-
значення”. До мент от ється до
др о о читання.

З метою самозахисту
Незважаючи на “мирну” назву, у законопроек!

ті № 2105 згадують і про зброю військову (причо!

му не лише вітчизняну, а й іноземну), і про зброю

службову, призначену для озброєння посадових

осіб органів державної влади, підприємств, уста!

нов та організацій усіх форм власності.

До службової відносять такі види вогнепальної

зброї: нарізну, короткоствольну (гладкоствольну)

та довгоствольну (гладкоствольну) з обмеженою

місткістю магазину чи барабана (не більше 10

патронів). У якості службових “стволів” також

можуть використовуватися пістолети та револь!

вери: патрони до них споряджені гумовими (чи

аналогічними за своїми властивостями) “металь!

ними снарядами несмертельної дії”.

У довгому переліку видів цивільної зброї при!

вертає увагу визначення у ст. 5 ще одного понят!

тя: “Зброя самооборони — вид зброї, яка за сво!

їми конструктивними й тактико!технічними да!

ними призначена для використання з метою са!

мозахисту, захисту інших громадян і майна від

злочинних і протиправних посягань”. До неї на!

лежать механічні розпилювачі, “газовики”, піс!

толети та револьвери з патронами несмертельної

дії (згідно з нормами МОЗ). У зазначеній статті

також вказано, що для захисту може використо!

вуватися мисливська нарізна та гладкоствольна

зброя.

Окрім того, власник “ствола” повинен одержа!

ти ще й сертифікат. Обов’язковій сертифікації

підлягають усі види зброї (службова, мисливська,

спортивна та пневматична). Їх заносять до Дер!

жавного збройового кадастру — офіційного збір!

ника, який “ведеться уповноваженим Кабінетом

Міністрів органом” (ст. 10 законопроекту). До ка!

дастру не вносять відомості про зброю, що виво!

зиться з України чи виготовляється на її терито!

рії, а також антикварні “стволи”, які вносять ли!

ше до Державного реєстру національного куль!

турного надбання.

Якщо хтось вважає, що такі “ноу!хау” створю!

ють нові можливості лише з метою самозахисту,

то він помиляється. Навіть неозброєним оком

видно, що йдеться і про інтереси ще одного виду

бізнесу. Про це сказано в статті 12 законопроекту:

“Виробництво, ремонт, торгівля службовою, ци!

вільною вогнепальною зброєю, боєприпасами до

неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю з

кінетичною енергією кулі понад 7,5 Дж, зброєю

самооборони та боєприпасами до неї здійсню!

ються підприємствами, організаціями та грома!

дянами на підставі ліцензій, що видаються упов!

новаженим органом, відповідно до Закону Укра!

їни “Про ліцензування певних видів господар!

ської діяльності”.

Порядок отримання дозволів

Таким чином, кожен повнолітній українець

(якщо він не має судимості й психічної хвороби)

може придбати зброю: газову, козацьку (клинко!

ву), пневматичну довгоствольну з кінетичною

енергією кулі понад 7,5 Дж, а також вогнепаль!

ну — спортивну та мисливську гладкоствольну.

Після досягнення 21 року — травматичну корот!

коствольну (пістолети й револьвери з гумовими

кулями), вогнепальну комбіновану й нарізну

мисливську зброю, вогнепальну нарізну спортив!

ну зброю (довгоствольну і короткоствольну).

У законопроекті № 2105 пропонують узакони!

ти ще один (невідомий досі) вислів — “придбава!

тися”. Саме так і написано у ст. 15!й: “При цьому

вогнепальна короткоствольна нарізна спортивна

зброя може “придбаватися” громадянами за умо!

ви, що вони є членами спортивних стрілецьких

клубів, товариств...”. Таке враження, ніби народ!

ні обранці вирішили не лише вдосконалити

збройний бізнес, а й доповнити український

словничок!жартівничок ще одним (депутат!

ським) слівцем. Якби проблема полягала тільки в

граматичній помилці, то це ще, як кажуть, півбі!

ди. Найбільше непокоїть інше: де гарантія, що

після отримання вогнепальних “стволів” спорт!

клуби не закриють, а їхні члени не вступлять у

злочинні угруповання?

Щодо самого порядку отримання “збройного”

дозволу, то він фактично не змінився: до місцево!

го органу внутрішніх справ потрібно подати заяву

(за встановленою формою), довідку про стан здо!

ров’я та інші документи, що посвідчують особу та

підтверджують оплату дозвільних послуг. Ті, хто

отримує “стволи” вперше, зобов’язані звернути!

ся до МВС для проходження навчання з вивчен!

ня матеріальної частини зброї, правил поводжен!

ня з нею та застосування. Дозволи на зберігання

та носіння “стволу” видають на п’ять років. У ра!

зі відмови представники МВС зобов’язані протя!

гом 10 робочих днів надіслати письмове повідом!

лення заявникові (з обґрунтуванням підстав),

який, у свою чергу, має право звернутися до суду

(якщо не згоден). Без будь!яких дозволів можна

придбати сигнальну зброю, засоби самозахисту (в

аерозольному упакуванні), механічні розпилюва!

чі, “пневматику” з кінетичною енергією кулі до

7,5 Дж, а також пістолети й револьвери під патрон

“Флобера” калібром до 4 мм.

Тонкощі самооборони

Скористатися своїм правом на збройний захист

громадяни можуть для оборони від небезпечного

посягання на життя, здоров’я, житло та майно

(власне чи інших громадян), знешкодження тва!

рин (які загрожують життю чи здоров’ю людей),

затримання злочинців, а також у разі крайньої

необхідності (у випадках, визначених Криміналь!

ним кодексом). Але навіть тоді потрібно дотриму!

ватися певних норм. Про них йдеться у ст. 21:

“Перед тим, як застосувати зброю, громадянин

зобов’язаний подати чітко визначене попере!

дження про її застосування щодо особи, проти

якої буде застосовано зброю (попередження

голосом, постріл вгору), за винятком випадків,

коли таке попередження неможливе внаслідок

явної загрози життю людей або спричинення ін!

ших тяжких наслідків”.

Цікаво, наскільки ця теорія відповідатиме

практиці. Як у надзвичайно “гарячій” ситуації

зберігати холодний розум? Чи зможе людина,

знаходячись у стані сильного переживання, опе!

ративно й об’єктивно оцінити загрозу з боку на!

падників? Припустимо, що до вашої квартири се!

ред ночі вломилися зловмисники. Ви опиняєтесь

перед непростим вибором: попереджати чи одра!

зу стріляти? Це рішення потрібно прийняти мит!

тєво, за якусь долю секунди. Ваша помилка може

коштувати життя (вашого або злочинця). І зреш!

тою, яким чином ви потім зможете довести, що

робили оте “попередження голосом”? Тобто в ра!

зі загибелі нападника вас ще й можуть притягну!

ти до суду. Творці тієї ж 21 статті про це вже “по!

піклувалися”: “Відповідальність за незаконне за!

стосування зброї встановлюється чинним зако!

нодавством”.

Всупереч наказу МВС

У законопроекті є ще один дуже суттєвий недо!

лік, на який вказує головне науково!експертне

управління (ГНЕУ) Верховної Ради: “Вважаємо

помилковим введення для вогнепальної, а осо!

бливо для пневматичної зброї, енергетичного по!

казника, що раніше існував лише в методичній

літературі та криміналістичних посібниках — пи!

томої кінетичної енергії і обмеження вільного

обігу пневматичної зброї з кінетичною енергією

польоту кулі понад 7,5 Дж”.

Річ у тім, що запровадження енергетичного по!

казника не враховує положення чинного наказу

МВС (№ 622 від 21.08.98 р): в ньому йдеться не

про “джоульну” енергію, а про обмеження зброї

за калібром і швидкістю польоту кулі. Але проб!

лема не лише в цьому. Як стверджують експерти,

“на відміну від калібру ствола, перевірити кіне!

тичну енергію кулі можна лише в лабораторних

умовах”. До чого це може призвести? Відповідь

випливає з невтішного висновку ГНЕУ: “У разі

ухвалення запропонованого проектом показника

можуть виникнути умови, за яких власники пнев!

матичної зброї масово почнуть збільшувати кіне!

тичну енергію шляхом прихованої переробки

зброї або використання спеціальних патронів, що

підвищують кінетичну енергію. Навіть випадкове

потрапляння до казенної частини зброї паливно!

мастильних матеріалів може збільшити кінетичну

енергію кулі”.

Так, експерти наводять сумнозвісний досвід

РФ: після запровадження енергетичного показни!

ка росіяни почали захоплюватися масовими пере!

робками пневматичної зброї з метою її вільного

обігу. Окрім того, на думку ГНЕУ, “ухвалення

проекту створить проблеми для тисяч добросовіс!

них власників дозволеної сьогодні пневматичної

зброї, які змушені будуть або реєструватись і отри!

мувати, відповідно до законопроекту, дозвіл, або

позбутися придбаної пневматичної зброї, в той

час як багато хто з них придбав зброю цього виду

саме тому, що на неї не потрібен був дозвіл”.

На жаль, під час розгляду проекту № 2105 у

першому читанні ці та інші зауваження експертів

чомусь проігнорували. Народні обранці відмови!

лися обмежити обіг пневматичної зброї, виходя!

чи саме з показника калібру ствола. Депутати та!

кож не врахували позицію МВС щодо недоціль!

ності надання пересічним громадянам права на

придбання “травматики”, спортивних нарізних

пістолетів і револьверів. Загалом було проігноро!

вано близько півсотні (!) пропозицій МВС. Біль!

ше того, немає відповіді на найголовніше запи!

тання: як відреагує саме суспільство на можли!

вість свого тотального озброєння?

Як не дивно, але в народних обранців дещо ін!

ші (більш оптимістичні) погляди. Свідченням

цього є пояснювальна записка до законопроекту,

розділ 6: прогноз соціально!економічних та ін!

ших наслідків — “Ухвалення зазначеного Закону

України відповідає інтересам держави та суспіль!

ства, сприятиме подальшому розвитку підприєм!

ницької активності”.

Навіть подумати страшно, до чого призведе та!

ке сприяння “розвитку підприємницької актив!

ності”... 

Скористатися своїм правом на
збройний захист громадяни можуть

для оборони від небезпечного
посягання на життя, здоров'я,

житло та майно
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 9 листопада 2012 року

“Найбільше порушень виявляємо 
у сферах, пов’язаних з веденням 
бізнесу, у торгівлі та сфері послуг”

— Денисе Георгійовичу, скільки з початку ни�
нішнього року було зафіксовано звернень від гро�
мадян до Київського міського територіального від�
ділення АМКУ? На що найбільше скаржаться ки�
яни?

— Ми підбили підсумки дев’яти місяців цього

року і з’ясували, що упродовж зазначеного пе�

ріоду нами було розглянуто 335 заяв щодо пору�

шення законодавства про захист економічної

конкуренції. При цьому левову частку звернень

становлять колективні, коли допомоги потребу�

ють не кілька мешканців, а цілі будинки, навіть

квартали. Тобто якщо їх всіх порахувати, то це

будуть сотні тисяч киян. Але ми рахуємо звер�

нення тільки за кількістю вхідних номерів. Зви�

чайно, не всі повідомлення після ретельної пере�

вірки виявляються порушеннями. Але в цілому

припинених порушень або які вдалося виявити у

нас понад 160. Багато це чи мало? Для порівнян�

ня: якщо прослідкувати кількість рішень або

припинених порушень антимонопольними ор�

ганами деяких європейських держав, то Київське

міське територіальне відділення АМКУ більше

прийняло рішень за минулий рік.

— У яких сферах життєдіяльності найбільше ви�
явлено порушень під час перевірок фахівцями
КМТВ АМКУ?

— Насамперед у сферах, пов’язаних з веден�

ням бізнесу у торгівлі та сфері послуг. Серед най�

більш поширених, що тут зустрічаються, це зло�

вживання антимонопольним становищем, пи�

тання недобросовісної конкуренції. Є питання

технічних порушень. Мається на увазі подання

інформації не в повному обсязі чи невчасно або

взагалі не надання відповіді на вимогу голови

тервідділення АМКУ. Типовим порушенням є

зловживання монопольним становищем обслу�

говуючими компаніями (ЖЕКами) на ринку

житлово�комунальних послуг, зокрема встанов�

лення необґрунтовано завищеної вартості послуг

для мешканців, затягування передачі житлових

комплексів на баланс ОСББ. До таких компаній�

порушників були застосовані відповідні санкції,

їх зобов’язали насамперед повернути надмірно

стягнуті з населення кошти. Слід зазначити, що

фактично ми захищаємо правила ринку, але

пріоритетом в нашій роботі є захист прав спожи�

вачів.

— В очолюваному вами відділенні чимале зна�
чення приділяють соціально важливим ринкам.
Повідомте про це детальніше.

— Соціально важливі ринки — це все те, що

стосується громади, її життєдіяльності. Тобто це

питання транспорту, реалізації лікарських засо�

бів, надання медичних послуг, зв’язок. Окрім

цього, ритуальні послуги, адміністративні, пи�

тання державних закупівель. Взагалі все, що по�

в’язане з витрачанням грошей із державної

скарбниці, все це є соціальним фактором. Якщо

суб’єкти господарювання будуть домовлятися на

торгах, а замовник через відсутність чесної кон�

куренції буде по завищеній вартості купувати те,

що коштує насправді дешевше, тоді на інші соці�

ально важливі заходи грошей не вистачить і вони

не будуть спрямовані на суспільні, життєво необ�

хідні заходи. Ми успішно розкрили шість таких

змов тільки в нинішньому році. Хоча це було не�

легко, адже за такими картельними змовами

стояли потужні компанії. Компанії�порушники

оштрафовані, кошти сплачені до державного

бюджету.

В Україні вже є певний механізм, який
дозволив би в рази збільшити кількість
розкриття картелів

— Окремо розкажіть про запровадження в Укра�
їні системи виправдання учасника картельної змо�
ви. Що мається на увазі?

— Закон про захист економічної конкуренції

передбачає звільнення від відповідальності осо�

би, яка повідомила про антиконкурентні узго�

джені дії на ринку. Взагалі картель — це профе�

сійний термін, що має міжнародне визначення

антиконкурентних узгоджених дій на ринку. Такі

дії без дозволу органів Антимонопольного комі�

тету заборонені законом.

На жаль, існує практика, переважно у сфері

держзакупівель, коли суб’єкти між собою домо�

вляються, щоб отримати переваги для себе, за�

мість того, щоб конкурувати в чесній боротьбі.

Коли існує справедлива ціна і, відповідно, спра�

ведлива пропозиція, тоді виграватиме кращий з

них. При картельній змові, зрозуміло, все це не�

можливо, бо вони штучно ламають економіку,

створюють штучне підвищення задекларованої

вартості товарів чи послуг, які нічим не обумов�

лені. Через це насамперед страждає ринок, спо�

живач. Тому ми досить ретельно узгоджуємо дії

суб’єктів господарювання, визначаємо моно�

польне становище, визначаємо справедливу ці�

ну.

До слова, той з учасників змови, хто повідомив

про неї в Антимонопольний комітет, у подаль�

шому звільняється від карної відповідальності.

Тобто в Україні вже є певний механізм, який

працює в США, Японії, що дозволяє в рази

збільшити кількість розкриття картелів. Завдяки

цьому стало простіше працювати з точки зору

впливу на економіку. Коли бізнесмени прихо�

дять і говорять, що хочуть чесно працювати, тоді

з’являється конкуренція, прогрес на ринку, від

чого всі виграють. Той хто працює, той і зароб�

ляє, насамперед бізнесмени, а держава отримує

надходження від податків.

Хочу зазначити, що за участі правоохоронних

органів ми успішно розкриваємо картельні змо�

ви, хоча це й дуже складно, щоб їх довести. Але

на сьогодні результативність в судах показує, що

ми на 100 % праві. Це вкотре доводить, що ми

працюємо кваліфіковано, професійно.

— Яким чином у столиці посилюється контроль
за додержанням законодавства про захист еконо�
мічної конкуренції?

— Попередня практика була насамперед по�

в’язана з проведенням перевірок суб’єктів гос�

подарювання. За цей рік, на виконання вимог

Президента України В. Ф. Януковича щодо

зменшення навантаження на бізнес з боку пере�

віряючих структур, ми на 41 % скоротили кіль�

кість виїзних перевірок. Але при цьому залиши�

лися інші, визначені законом механізми, які ми

використовуємо для виявлення порушень. Тобто

за минулий рік ми побудували свою роботу та�

ким чином, що стали більш відкритими, і через

це довіра у людей до нас зросла. Ми реагуємо на

кожне звернення, а вся отримана інформація пе�

ревіряється. Якщо ми можемо запобігти пору�

шенню, діємо на випередження. Звичайно, це

позитивно і для бізнесу. Оскільки отримати “по�

дарунок” у вигляді штрафних санкцій або пере�

бувати під слідством навряд чи хто хоче. Але і

бізнес почав довіряти нам. Підприємці звертаю�

ться за допомогою, вказують, коли їх примушу�

ють щось робити поза їх бажанням, виявляють

випадки неконкурентних дій органів влади і міс�

цевого самоврядування.

— Які столичні компанії, підприємства останнім
часом були оштрафовані Київським міським тери�
торіальним відділенням АМКУ? І на яку суму?

— Із останніх рішень санкції були спрямова�

ні проти “Київводоканалу”. Підприємство бу�

ло оштрафовано на 68 тисяч гривень. Таких

суб’єктів насправді чимало. Перерахую лише

деякі з них. Це і Ритуальна служба міста, яку

оштрафували на значну суму. Щоправда, у

впровадженні ще чотири справи. Рішення поки

що було прийнято лише по двох. За один

факт — штраф 50 тисяч гривень і за інший —

100 тисяч гривень. Тобто це не питання вибір�

ковості, це питання зловживання монополь�

ним становищем, на які ми повинні реагувати.

На наступному тижні ми розглядатимемо низку

справ, зокрема по порушеннях в сфері зв’язку,

адмінпослуг, паркування.

— Нещодавно АМК України проводив розсліду�
вання діяльності великих торговельних мереж. Які
порушення були виявлені під час перевірки?

— Під час перевірок були виявлені тенденції,

майже однакові механізми встановлення ціни,

що є ознакою узгоджених дій на ринку ритейлу.

Наразі розслідування триває, воно не закінчене.

Говорити про порушення можна лише тоді, коли

вони будуть доведені у ході розслідування і буде

прийнято рішення, яким це підтверджено. На

сьогодні дуже велика кількість торговельних ме�

реж потрапила під таке розслідування. Можемо

зазначити наразі, що виявлено не просто одна�

ковий механізм, а механізм, який призвів до не�

обґрунтованого збільшення вартості товарів від

20 до 60 %. Звичайно, питання захисту прав спо�

живача є пріоритетним для нас.

“Ми підписали меморандуми 
про співпрацю з антимонопольними
підрозділами ФАС Росії — Москви 
і Санкт*Петербурга”

— З якими державами Київ співпрацює у сфері
конкуренції?

— Якщо брати до уваги Київське територіаль�

не відділення АМК України, то на сьогодні у нас

встановлені стабільні відносини з антимоно�

польними підрозділами ФАС Росії — Москви і

Санкт�Петербурга. Були свого часу підписані

відповідні меморандуми і домовленості про спів�

працю. Адже як на нашій території діють їхні

міжнародні картелі, так і на їхній наші. Це зага�

лом загальнодержавна і загальносвітова практи�

ка, коли антимонопольні органи співпрацюють

між собою на міждержавному рівні. Зокрема

АМКУ має меморандуми про співпрацю з анало�

гічними органами інших країн. Наприклад, в

листопаді я матиму нагоду вирушити на перего�

вори до Японії з метою обговорення і підписан�

ня у подальшому керівництвом АМКУ меморан�

думу про взаємодію, сприяння і обмін інформа�

цією з Національною комісією торгівлі цієї дер�

жави. Це звичайна практика, коли ми обміню�

ємося даними, відслідковуємо діяльність вели�

ких корпорацій, які побудовані за принципом

міждержавних утворень, працюють на ринках

різних континентів. Тобто ми маємо можливість

спостерігати за їх динамікою, ціноутворенням,

ціновою політикою і узгодженими діями, моно�

полізацією.

— Нещодавно АМК України представляв у Па�
рижі нашу державу на засіданнях комітету з питань
конкуренції Організації економічного співробіт�
ництва та розвитку. Яких домовленостей було до�
сягнуто на такому престижному міжнародному фо�
румі?

— Я особисто не був присутнім на цьому захо�

ді. Більш детально з результатами заходу можна

ознайомитись на офіційному веб�сайті Антимо�

нопольного комітету України. На сьогодні наша

держава не   має статусу члена цієї організації, а

виступає спостерігачем. Тож у нас була чудова

нагода заявити про себе, прозвітувати про вико�

нану роботу, поточну діяльність, наше законо�

давство. Звичайно ж, все це спрямоване на те,

щоб ми змогли отримати статус постійного чле�

на в Організації економічного співробітництва

та розвитку. А це вже не просто питання прести�

жу країни, її авторитету, а й питання впливу на

певні механізми прийняття рішень. Перший за�

ступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін прий�

няв участь у цьому засіданні. Можу сказати, що

це надзвичайна подія, дуже важлива на даному

етапі, коли конкурентні відомства, як деполіти�

зовані установи, що займаються економікою в

стратегічних масштабах, зустрічаються для об�

міну досвідом. Це площадка для визнання кро�

ків України, спрямованих на посилення конку�

ренції

Розмову вів 
Віталій КУРІННИЙ, 

“Хрещатик”

Новини районів

“День дублера” 
в Голосієво 
З метою реалізації можливостей лідерсь о о і

творчо о потенціал підліт ів Голосіївсь ом
районном центрі соціальних сл жб для сім’ї,
дітей та молоді відб вся “День д блера”.
Робота соціально о працівни а д же с ладна,

в чом волонтери змо ли пере онатись на
власном досвіді. В цей день всі співробітни и
звільнили свої робочі місця для молоді, я а

зайняла їх посади — від охоронця до дире тора. Волонтери мали
можливість відч ти себе дорослими і потрібними для с спільства,
дізнатися ба ато ново о про робот , оцінити свої сили та здібності.
На почат дня всі часни и “Дня д блера” зібралися на вироб-

нич нарад . Отримавши необхідн інформацію та дор чення, мо-
лодь прист пила до ви онання своїх ф н ціональних обов’яз ів. В
цей день вони с ладали різноманітні до менти, от вали плани
роботи та звіти, відповідали на телефонні дзвін и.
За алом захід с ладався з двох частин. Перша здійснювалася за
часті ш олярів, чнів чилищ та ст дентів I рс ВНЗ. Під час під-
биття підс м ів часни и поділились враженнями, висловили свої
побажання та д м и з привод роботи на займаних посадах.
Др а частина с ладалася з ле ції та профорієнтаційно о тест -

вання, я і провели фахівці Голосіївсь о о центр зайнятості. На-
при інці заход волонтерам вр чили заохоч вальні подар н и, на-
дані Центром зайнятості та Голосіївсь им центром соціальних
сл жб для сім’ї, дітей та молоді

На Подолі пройшли урочистості 
з нагоди Дня визволення Києва
від фашистських 
загарбників
Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о ра-

зом з ветеранами та меш анцями район по-
лали віти до пам’ятно о зна монітор “Же-
лезня ов” на Рибальсь ом півострові з на оди

69-ї річниці визволення Києва від фашистсь их за арбни ів. Мітин-
и-ре вієми відб лися біля пам’ятно о зна воїнам-інтернаціона-
лістам, пам’ятної стели анонерсь о о човна “Вірний”, пам’ятно о
зна за иблим иянам-підводни ам та на К ренівсь ом цвинтарі.
У бібліоте ах Подільсь о о район , л бах за місцем проживання,

відділеннях соціально-поб тової адаптації відб лися ниж ові ви-
став и на воєнн темати . У навчальних за ладах пройшли свят о-
ві онцерти, від риті ро и за частю ветеранів, виховні одини

“У пошуках скарбів”
Та назв має т ристично-пізнавальна стан-

ційна ра, проведена з вихованцями підліт ових
л бів за місцем проживання Дніпровсь о о
район столиці (в л. Райд жна, 51, на території
л бів “Гренада” і “Олімпієць”).
У заході взяли часть 11 оманд по 3 особи на

чолі з апітаном. Кожен оле тив представив свою
назв й асло на за альном ши ванні.
Сама ра с ладалася з 7-ми станцій, де діти от-

рим вали ці аві завдання, я і необхідно б ло ви онати на швид ість,
аби набрати я омо а більше балів. Станція № 1 “Старт-фініш”: часни-
ам вр чили маршр тний і залі овий листи. Станція № 2 “Збираємось
похід”: т т необхідно б ло швид о й правильно зібратися в подорож.
Станція № 3 “Міцний в зли ”: равці по аз вали міння зав’яз вати
морсь і в зли. Станція № 4 “Розпали во нище”: діти продемонстр вали
майстерність розпалюванні ба аття. Станція № 5 — “Т ристична еста-
фета”. Станція № 6 — “Орієнт вання на місцевості”. Станція № 7 “Ман-
др ємо У раїною”: омандам необхідно б ло по азати свої знання про
рідн держав .
Після проходження всіх етапів часни и здавали свої оціночні листи

й одерж вали се ретний лист, в отром б ло в азано місце, де зна-
ходиться їх с арб.
Всі зма алися д же завзято, а от І місце дісталося оманді “Усміш-
а” л б “Юність”, ІІ місце вибороли “Стильні шт ч и” л б “Темп”,
на ІІІ місці опинився оле тив “Світоч” з однойменно о л б

Тисяча юних деснянців 
відвідали матч Ліги чемпіонів
Завдя и співпраці між Деснянсь ою РДА та

Фан- л бом “Динамо” (Київ) матч Лі и чемпіонів
між омандами “Динамо” (Київ) та “Порт ” (Пор-
т алія), я ий відб вся вівторо на НСК “Олім-
пійсь ий”, відвідали 1 тисяча юних ф тбольних
вболівальни ів з Деснянсь о о район .
Не се рет, що спорт, зо рема ф тбол, най раще

поле для вираження емоцій. Том на Троєщині вже не вперше ор анізо-
в ються подібні заходи. Молодь завжди з радістю приймає запрошення
підтримати люблен оманд . Та і цьо о раз юні фани ш мно та
енер ійно вболівали протя ом всієї ри за столичних динамівців. І хоча
матч за інчився з рах н ом 0:0, та єдність я діях равців, та і вболі-
вальни ів, дозволила всім відч ти себе частиною однієї оманди

У парку “Нивки” відбувся 
25*й ювілейний пробіг 
ім. В. Ткачука  

У Шевчен івсь ом районі столиці, на Нив ах,
пройшов 25-й ювілейний Все раїнсь ий ле о-
атлетичний пробі пам’яті першо о олови Ради
л бів любителів бі У раїни Василя Т ач а.
Захід відб вся за сприяння ГУ справах сім’ї,

молоді та спорт , Асоціації бі нів У раїни і Шевчен івсь ої РДА.
Цьо о ро пробі взяли часть 152 часни и різної ві ової ате-
орії (від 11 до 86 ро ів). Дистанція зма ань становила від 1 до 9 м
(3 ола), 6 м (2 ола), 3 м (1 оло) та 1 м (мале оло).
Всі бажаючі із захопленням подолали свою дистанцію. За алом

заході взяли часть 24 оманди з м. Києва та населених п н тів У ра-
їни, Білор сі та Росії.
На адаймо, що традиційний щорічний ле оатлетичний пробі імені

Василя Т ач а проводиться в Шевчен івсь ом районі з 1988 ро

Дарничани проведуть фестиваль
творчості дітей та молоді 
з функціональними 
обмеженнями
Центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та моло-

ді Дарниць о о район столиці, Центр соціально-
психоло ічної реабілітації дітей та молоді з ф н -
ціональними обмеженнями запрош є ромадсь і
ор анізації та інтернати взяти часть XII творчом

фестивалі для дітей та молоді з ф н ціональними обмеженнями “Повіри-
мо себе”, я ий відб деться 22 листопада в а товій залі Дарниць ої РДА
(в л. Кошиця, 11).
Захід має на меті сприяння процес соціальної адаптації дітей та моло-

ді з ф н ціональними обмеженнями засобами мистецтва, надання їм
можливості продемонстр вати свої творчі вміння та сприяти їх подальшо-
м зростанню

Денис РАДОВ:

"Фактично ми захищаємо 
правила ринку, але пріоритетом
в нашій роботі залишається 
захист прав споживачів"
За дев’ять місяців цьо о ро в сто-
лиці роз лян то 335 заяв щодо по-
р шення за онодавства про захист
е ономічної он ренції. Найбільше
зловживань зафі совано в бізнесі,
сфері надання посл населенню.
До пор шни ів вживаються відповід-
ні сан ції. Про це “Хрещати ” роз-
повів олова Київсь о о місь о о те-
риторіально о відділення Антимоно-
польно о омітет У раїни Денис
Радов.
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Додаток
до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 16/8300

Закінчення. Початок у номері за 6, 7 листопада 2012 року

№ за/п Прізвище, ім'я та по батькові Район, ЗНЗ Клас Дата народження Адреса Примітка Рейтинг

87. Якимець Дмитро Миколайович ліцей "Наукова зміна" 9 18.02.97 Київ, вул. Ахматової, 13 д, кв. 224 II місце III етапі (міський) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, фізики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії. 
Табель 9%12

2+2 
1 
Всього: 5

88. Мушкет Ольга Олексіївна ліцей "Наукова зміна" 9 30.11.96 Київ, вул. Б. Гмирі, 9в, кв. 67 I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу%захисту науково%дослідницьких робіт
МАН з біології. Табель 9%12

3 
2 
Всього: 5

89. Манікін Борис Ігорович ліцей "Наукова зміна" 8 09.04.98 Київ, вул. Олійника, 9, кв. 73 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, історії, математики.
Табель 9%12

3+3+3 
Всього:9

90. Сидоренко Анастасія Володимирівна гімназія №315 9 15.01.97 Київ, пр. Григоренка, 36, кв. 114 І місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад зі світової літератури.
Табель 9%12

3 
1 
Всього: 4

91. Циганенко Мілана Костянтинівна гімназія №267 10 13.01.1996 Київ, вул. Вербицького, 11, кв. 532 I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад зі світової літератури. 
II місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу%захисту науково%дослідницьких робіт
МАН зі світової літератури. Табель 9%12

3 
2 
Всього: 5

92. Орлик Сергій Едуардович ліцей "Інтелект" 9 16.03.97 Київ, вул. Срібнокільська, 16, кв. 11 III місце у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології. 
I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології.
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, математики. 
Табель 9%12

4 
3 
2 
1+1 
Всього: 11

Подільський район

93. Скопінцев Дмитро Олегович СЗШ №63 8 02.12.97 м. Київ, вул.Стеценка, 4, кв 47 III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. Табель 9%12 Сирота 
1 
Всього: 1

94. Шевченко Дарія Ігорівна гімназія №34 "Либідь" 8 30.10.98 Київ, пр. Правди, 19а, кв. 32 II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури. Табель 9%12

2 
Всього: 2

95. Клименко Максим Сергійович ліцей №100 "Поділ" 10 07.06.96 Київ, Андріївський узвіз, 2в, кв. 9 I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії.

3 
2 
Всього: 5

96. Венгер Ольга Сергіївна ліцей №100 "Поділ" 10 19.12.95 Київ, вул. Тимошенка, 29 в, кв. 33 I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови та
літератури, англійської мови. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки, правознавства,
історії.
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад зі світової літератури,
української мови та літератури.

3+3 

2+2+2 

1+1 
Всього: 14

97. Кохановський Іван Олександрович ліцей №100 "Поділ" 9 15.08.97 Київ, пров. Артилерійський, 9а, 
кв. 80

I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії, біології. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії. 
Табель 9%12

3 
2+2 
1 
Всього: 8

98. Дараган Христина Мирославівна спеціалізована школа №3 9 20.03.96 Київ, вул. Василя Порика, 7а, 
кв. 124

II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії. 
Табель 9%12

2 
Всього: 2

99. Свиридова Катерина Олексіївна СЗШ №93 9 12.09.96 Київ, вул. Свободи, 28, кв. 90 I місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови та
літератури. 
II місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та
літератури. Друковані роботи в журналі "Зарубіжна література". 
Табель 9%12

3 

2 
Всього: 5

100 Семикрас Валерій Валерійович гімназія № 19 "Межи%
гірська"

10 30.04.96 Київ, просп. Л. Курбаса, 5%в, кв. 130 І місце у II етапі (міському) Всеукраїнського конкурсу%захисту науково%дослідницьких робіт
МАН з фольклористики. 
III місце у III етапі (міському) Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови. 
Табель 9%12

3 

1 
Всього: 4 

Заступник міського голови
секретар Київради  
Г.Герега  

Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік
Рішення Київської міської ради № 574/7911 від 24 травня 2012 року 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні” та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 07.03.2012 № 370 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про затвердження звіту про виконан

ня бюджету міста Києва за 2011 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік
згідно з показниками, що додаються.

1.1. По доходах у загальній сумі — 14546219,4 тис. грн., у тому числі:
— по доходах загального фонду — 11242608,9 тис. гривень,
— по доходах спеціального фонду — 3303610,5 тис. гривень.
1.2. По видатках у загальній сумі — 16096902,7 тис. грн., у тому числі:
— по видатках загального фонду — 11678105,2 тис. гривень,
— по видатках спеціального фонду — 4418797,5 тис. гривень.
1.3. По фінансуванню бюджету — 1550683,3 тис. грн., у тому числі:
— зміна обсягів готівкових коштів — 247725,6 тис. гривень,
— зміна обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для

управління ліквідністю,— ('3022,5) тис. гривень,

— фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку —
529796,6 тис. гривень,

— фінансування за борговими операціями — 776183,6 тис. гривень.
1.4. Взяти до відома, що фактичне виконання бюджету міста Києва за

2011 рік по доходах становить 84,1 %, по видатках — 82,5 % до планових
показників, затверджених Київською міською радою з урахуванням змін
на 01.01.2012.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі'
сію Київради з питань бюджету та соціально'економічного розвитку.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 24.05.2012 № 574/7911

ПОКАЗНИКИ ЗВІТУ
про виконання бюджету міста Києва за 2011 рік

тис. грн.

Найменування показника Код
бюджетної

класифікації 

Річні планові
показники,

затверджені
Київською міською

радою з урахуванням
змін 

Виконано 
на 01.01.2012 

% виконання 

Інші надходження 210805 3000,0 3871,5 129,1 

Штрафні санкції за порушення законодавства про
патентування, за порушення норм регулювання обігу
готівки та про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг 

210809 0,0 719,7 

Адміністративні штрафи та інші санкції 210811 3430,3 9659,6 281,6 

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу

220000 320375,3 263594,5 82,3

Плата за ліцензії 220100 152041,2 123319,9 81,1

Плата за ліцензії на певні види господарської
діяльності та сертифікати, що видаються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими
органами місцевих рад і місцевими органами
виконавчої влади

220102 23354,6 126,5 0,5

Реєстраційний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб %
підприємців

220103 4276,3 3875,5 90,6

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

220105 20,0 %1,6 %7,9

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та
оптової торгівлі спирту етилового, коньячного і
плодового

220106 502,0 4,7 0,9

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту
алкогольними напоями та тютюновими виробами

220107 32,0 52,8 165,0

Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного
збору за проведення державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб % підприємців)

220109 3281,3 5358,5 163,3

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами

220110 34674,0 29549,0 85,2

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами

220111 85901,0 69629,9 81,1

Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

220118 0,0 14724,6

Плата за утримання дітей у школах%інтернатах 220200 100,0 288,1 288,1

Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном,
що перебуває в комунальній власності

220804 125303,3 108681,2 86,7

Державне мито 220900 42930,8 31305,4 72,9

Інші неподаткові надходження 240000 66039,5 6236,5 9,4

Надходження сум кредиторської та депонентської
заборгованості підприємств, організацій та установ,
щодо яких минув строк позовної давності

240300 31,9 58,1 182,2

Інші надходження 240600 66007,6 6178,3 9,4

Доходи від операцій з капіталом 300000 0,0 1386,2

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок,
спадкового майна, майна, одержаного
територіальною громадою в порядку спадкування чи
дарування, а також валютні цінності і грошові кошти,
власники яких невідомі

310102 0,0 1376,1

Надходження коштів від Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

310200 0,0 10,1

РАЗОМ ДОХОДІВ 10448456,5 8591751,4 82,2

Дотації 410200 604322,8 604322,8 100,0

Субвенції 410300 2091780,0 2046534,8 97,8

Всього доходів 13144559,3 11242608,9 85,5

ДОХОДИ (Спеціальний фонд)

Спеціальний фонд 4145725,9 3303610,5 79,7

Найменування показника Код
бюджетної

класифікації 

Річні планові
показники,

затверджені
Київською міською

радою з урахуванням
змін 

Виконано 
на 01.01.2012 

% виконання 

ДОХОДИ 

Податкові надходження 100000 10000951,4 8253323,7 82,5 

Податки на доходи, податки на прибуток, податки
на збільшення ринкової вартості 

110000 6834179,4 6218447,8 91,0 

Податок на доходи фізичних осіб 110100 6769837,2 6165776,7 91,1 

Податок на прибуток підприємств 110200 64342,2 52671,1 81,9 

Збори та плата за спеціальне використання
природних ресурсів 

130000 3027340,1 1951725,7 64,5 

Платежі за спеціальне використання природних
ресурсів місцевого значення 

130200,
130300,
130700 

34197,6 36421,5 106,5 

Плата за землю 130500 2993142,5 1915304,2 64,0 

Місцеві податки і збори 180000 139400,0 83082,7 59,6 

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011
року 

160100, 160121 3000,0 11873,6 

Збір за місця для паркування транспортних засобів 180200 90000,0 16555,5 18,4 

Туристичний збір 180300 7000,0 6845,9 97,8 

Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності 

180400 39400,0 47807,7 121,3 

Інші податки та збори 190000 31,9 67,6 211,8 

Фіксований сільськогосподарський податок 190400 31,9 35,8 112,3 

Податки та збори, не віднесені до інших категорій 190900 0,0 31,7 

Неподаткові надходження 200000 447505,1 337041,5 75,3 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 210000 61090,3 67210,5 110,0 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до бюджету 

210103 54160,0 52957,3 97,8 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів 

210500 500,0 2,4 0,5 
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Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Найменування показника Код
бюджетної

класифікації 

Річні планові
показники,

затверджені
Київською міською

радою з урахуванням
змін 

Виконано 
на 01.01.2012 

% виконання 

Податки на власність 120000 38110,2 40669,8 106,7

Податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів

120200 24345,6 25081,2 103,0

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 120300 13764,6 15588,5 113,3

Єдиний податок 180500 166305,0 239992,9 144,3

Збір за провадження торговельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом
на стаціонарних, малогабаритних і пересувних
автозаправних станціях, заправних пунктах

180415 1350,0 1694,8 125,5

Інші податки та збори 190000 53708,8 60464,0 112,6

Екологічний податок 190100 42658,2 51289,7 120,2

Збір за забруднення навколишнього природного
середовища

190500 11050,6 9174,3 83,0

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких
є майно Автономної Республіки Крим, комунальна
власність

210108 4100,0 1331,0 32,5

Надходження коштів від відшкодування втрат с/г і
л/г виробництва

211100 1800,0 138,5 7,7

Надходження від збору за проведення гастрольних
заходів

240608 0,0 11,1

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища внаслідок господарської та
іншої діяльності

240616,
240621

1026,0 1265,9 123,4

Відсотки за користування довгостроковим кредитом,
що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям
та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла

241106, 241109 0,0 1098,3

Власні надходження бюджетних установ 250000 430467,8 1165988,1 270,9

Доходи від операцій з капіталом 300000 1817700,0 415195,5 22,8

Надходження від продажу основного капіталу 310000 1017700,0 73878,1 7,3

Надходження від відчуження майна, що знаходиться
у комунальній власності

310300 1017700,0 73878,1 7,3

Кошти від продажу землі 330000 800000,0 341317,4 42,7

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади

501100 516350,3 359743,4 69,7

Субвенції 410300 1114807,8 1016017,2 91,1

Всього доходів 900103 17290285,2 14546219,4 84,1

Фінансування 2225792,7 1550683,3 Х

Баланс фінансового ресурсу 19516077,9 16096902,7 82,5

II. ВИДАТКИ:

2.1 Видатки за функціональною класифікацією
(загальний фонд)

Державне управління 010000 572462,3 527395,6 92,1

Освіта 070000 3452536,2 3108900,1 90,0

Охорона здоров'я 080000 2565508,7 2317733,5 90,3

Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 1948369,2 1880680,70 96,5

Житлово%комунальне господарство 100000 651754,5 431348,8 66,2

Культура і мистецтво 110000 429080,9 410122,6 95,6

Засоби масової інформації 120000 30605,1 27060,6 88,4

Фізична культура і спорт 130000 101398,7 85219,6 84,0

Будівництво 150000 4573,0 1151,2 25,2

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика

170000 461741,8 435237,1 94,3

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 180000 345331,5 269113,9 77,9

Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха

210000 8631,5 8346,7 96,7

Обслуговування внутрішнього боргу 230000 774666,3 632442,6 81,6

Видатки, не віднесені до основних груп 250000 187119,2 83775,2 44,8

Разом видатків (загальний фонд) 900201 11533778,9 10218528,2 88,6

Кошти, що передаються до Державного бюджету 250301 1470407,9 1451700,0 98,7

Інші субвенції, дотації 250300 22420,0 7877,0 35,1

Всього видатків 900202 13026606,8 11678105,2 89,6

2.2 Видатки (спеціальний фонд)

Будівництво 150000 1273143,9 597373,8 46,9

Будівництво та придбання житла для
військовослужбовців

150107 0,0 0,0

Сільське і лісове господарство, рибне господарство 160000 2400,0 416,0 17,3

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
телекомунікації та інформатика

170000 328478,3 304559,2 92,7

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автодоріг

170703 288562,4 285173,4 98,8

Державні цільові фонди 240000 631180,0 403927,9 64,0

Фонд охорони навколишнього природного
середовища

240600 82293,3 43152,1 52,4

Цільові фонди 240900 548886,7 360775,8 65,7

Спеціальні фонди та спец. кошти бюджетних установ 1648146,9 1380720,3 83,8

Внески органів місцевого самоврядування у статутні
фонди

180409 1090637,1 840289,3 77,0

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 180410 1977,5 979,8 49,5

Житлово%комунальне господарство 100000 1460274,1 887393,3 60,8

Інші заходи, видатки 39525,5 2220,2 5,6

Субвенції 250300 17400,0 5120,0 29,4

Фінансування ремонту приміщень праці 250915 307,8 184,5 59,9

Кредитування місцевих бюджетів 250904/
250909

%4000,0 %4386,8 Х

Погашення відсотків за кредити 250907 0,0 Х

Всього видатків (спеціальний фонд) 900203 6489471,1 4418797,5 68,1

Всього видатків (загальний і спеціальний фонди) 19516077,9 16096902,7 82,5

Про надання Вищому господарському суду України земельних ділянок 
для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку
Вищого господарського суду України з паркінгом на перетині бульв. Дружби

народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 395/8679 від 1 листопада 2012 року 

Відповідно до статей 92, 93, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, враховуючи витяг з протоколу № 13 постійної комісії Ки

ївської міської ради з питань екологічної політики від 11.09.2012 № 29/288/03
13, розглянувши проект землеустрою щодо відве

дення земельних ділянок, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до “Програми розвитку зеленої зони міста Києва до
2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній час'
тині міста”, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381, термін дії яких продовжено до 2015 року рішенням Київської
міської ради від 27.11.2009 № 714/2783, виключивши з переліку озеле'
нених територій, що резервуються для розвитку мережі зелених наса'
джень загального користування на період після 2010 р. (таблиця 17), зе'
мельну ділянку площею 3,89 га біля Звіринецького кладовища.

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних діля'
нок Вищому господарському суду України для будівництва, експлуатації
та обслуговування адміністративного будинку Вищого господарського су'
ду України з паркінгом на перетині бульв. Дружби народів та вул. Старо'
наводницької у Печерському районі м. Києва (Д'6602).

3. Надати Вищому господарському суду України, відповідно до пункту
4 цього рішення, земельні ділянки загальною площею 5,34 га для будів'
ництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку Ви'
щого господарського суду України з паркінгом на перетині бульв. Друж'
би народів та вул. Старонаводницької у Печерському районі м. Києва за
рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування, у тому
числі:

— площею 4,30 га (ділянка № 1) — в постійне користування;
— площею 1,04 га (ділянка № 2, в межах червоних ліній) — в коротко'

строкову оренду на 5 років без права забудови і встановлення парканів.
4. Вищому господарському суду України:
4.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.
4.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних

ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адмі'

ністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж зе'
мельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що
посвідчують право користування земельними ділянками.

4.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж та споруд, що знаходяться в ме'
жах земельних ділянок.

4.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень, що
підлягають видаленню (акт обстеження зелених насаджень від 20.07.2012
№ 1584), та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.

4.5. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління місто'
будування та архітектури від 03.07.2012 № 8531/0/18'3/19'12, Головно'
го управління держсанепідслужби у м. Києві від 16.10.2012 № 1324, Дер'
жавного управління охорони навколишнього природного середовища в 
м. Києві від 17.10.2012 № 05'08/6819, Головного управління охорони
культурної спадщини від 18.09.2012 № 5399, публічного акціонерного то'
вариства СУППР від 23.08.2012 № 8/1'502, Міністерства культури Укра'
їни від 10.09.2012 № 68/22/61' 12.

5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно
до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бю'
джет міста Києва на 2012 рік”.

6. “Попередити землекористувача, що використання землі не за цільо'
вим призначенням тягне за собою припинення права користування нею
відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного кодексу України.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про передачу приватному підприємству "Досвід" земельної ділянки 
для реконструкції нежитлового будинку КПП під торговий комплекс

будівельних та господарських матеріалів на вул. Полярній, 20 (літ. "Р") 
в Оболонському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 396/8680 від 1 листопада 2012 року 
Відповідно до статей 93, 120, 123, 124 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою щодо відведення

земельної ділянки, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки приватному підприємству "Досвід" для реконструкції нежитлового
будинку КПП під торговий комплекс будівельних та господарських
матеріалів на вул.Полярній, 20 (літ. "Р") в Оболонському районі м. Києва
(справа Д'6614).

2. Передати приватному підприємству "Досвід", за умови виконання
пункту 3 цього рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельну
ділянку площею 4,68 га для реконструкції нежитлового будинку КПП під
торговий комплекс будівельних та господарських матеріалів на вул.
Полярній, 20 (літ. "Р") в Оболонському районі м. Києва за рахунок
частини земель, відведених відповідно до рішень виконавчого комітету
Київської міської Ради депутатів трудящих від 03.12.68 № 2025 "Про
відвод Київському міському виробничому управлінню пасажирського
автотранспорту земельної ділянки для будівництва автобусного парку",
від 09.12.69 № 2106 "Про відвод земельних ділянок підприємствам і
організаціям для капітального будівництва", від 02.02.76 №79/26 "Про
продовження дії рішень виконкому міськради № 2025 від 3 грудня 1968
р., № 2106 від 9 грудня 1969 р. "Про відведення Київському міському
виробничому управлінню пасажирського автотранспорту земельних
ділянок під будівництво автобусного парку та під будівництво
таксомоторного парку" та від 06.07.76 №703/3 "Про додаткове відведення
у постійне користування земельної ділянки Київському виробничому
управлінню пасажирського автотранспорту Міністерства автомобільного
транспорту УРСР під будівництво автобусного та таксомоторного парків
по вул. Богатирській в промзоні "Оболонь", у зв'язку з переходом права
власності на нежитловий будинок (договір купівлі'продажу від 24.05.2012
№ 47/12, акт приймання'передачі від 31.05.2012 № 55).

3. Приватному підприємству "Досвід":
3.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог

статті 96 Земельного кодексу України.

3.2. У місячний термін звернутися до Головного управління земельних
ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж
земельної ділянки в натуру (на місцевість) та виготовленню документа,
що посвідчує право користування земельною ділянкою.

3.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та
експлуатації існуючих інженерних мереж і споруд, розміщених у межах
земельної ділянки.

3.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень (акт
обстеження зелених насаджень від 11.10.2012 № 1970) та інші питання
майнових відносин вирішувати в установленому порядку.

3.5. Питання пайової участі вирішити до початку реконструкції
відповідно до рішення Київради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про
бюджет міста Києва на 2012 рік".

3.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління
містобудування та архітектури від 06.07.2012 № 8766/0/18'3/19'12,
Головного управління держсанепідслужби у м. Києві від 16.10.2012 
№ 1278, Державного управління охорони навколишнього природного
середовища в м. Києві від 17.10.2012 № 05'08/6820, Головного
управління охорони культурної спадщини від 16.10.2012 № 5806,
Головного управління земельних ресурсів від 17.10.2012 № 05'9169.

4. Попередити землекористувача, що використання землі не за
цільовим призначенням тягне за собою припинення права
користування нею відповідно до вимог статей 141, 143 Земельного
кодексу України.

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

Заступник міського голови 

секретар Київради Г.Герега
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Про затвердження змін до деяких розпоряджень виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 1824 від 18 жовтня 2012 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 2 статті 7 Зако


ну України “Про житлово
комунальні послуги”, з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при

будинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Ки'
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що до'
даються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації —
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О.Г., прийняти рішення що'

до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря'
дження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ'
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

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

18.10.2012 № 1824

Зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

1. Виключити позиції №№ 4, 15, 79 з Тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово'будівельних
кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та ін'
ших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30.06.2009 № 760 “Про погодження тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій”;

2. Виключити позиції №№ 17, 18, 19 з Тарифів на послуги з утриман'
ня будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово'будівель'

них кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та
інших балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або
управителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 14.08.2009 № 902 “Про погодження тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій та внесення змін до розпо'
рядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.06.2009 № 760”;

3. Виключити позицію № 21 з Тарифів на послуги з утримання будин'
ків і споруд та прибудинкових територій для житлово'будівельних коопе'
ративів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших ба'
лансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або управи'
телів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.11.2009 № 1334 “Про погодження тарифів на послуги з утримання бу'
динків і споруд та прибудинкових територій”;

4. Виключити позиції № 9, 10 з Тарифів та структури тарифів на послу'
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житло'
во'будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків та інших балансоутримувачів жилих будинків, погоджених розпо'
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30.08.2010 № 676 “Про погодження тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та
їх структури і внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київ'
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 979”;

5. Виключити позиції №№ 4065, 4067, 4079, 6694 з Тарифів та
структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибу'
динкових територій, які надаються суб’єктами господарювання по
кожному будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами,
в залежності від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа міся'
ця, що настає за розрахунковим), встановлених розпорядженням ви'
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 29.12.2010 № 1221 “Про встановлення тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та
їх структури”;

6. Виключити позицію № 21 з Тарифів та структури тарифів на послу'
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які на'
даються житлово'будівельними кооперативами, об’єднаннями спів'
власників багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами
жилих будинків, уповноваженими ними особами або управителями жи'
лих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпоряджен'
ням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) від 23.06.2011 № 1047 “Про встановлення тарифів
та структури тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при'
будинкових територій та внесення змін до деяких розпоряджень вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі'
ністрації)”. 

Заступник голови — Керівник апарату
О. Пузанов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 9 листопада 2012 року

У столиці відкрився куточок
мистецтва Відня
В музеї Ханенків показують гравюру та порцеляну австрійських
митців XVIII—XIX століть
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Учора Національний м зей мистецтв
імені Бо дана та Варвари Ханен ів
презент вав вистав "Відень. Істо-
рія та стиль". Відвід вачі змож ть
оцінити "біле золото" австрійсь ої
столиці — порцелянові сервізи та та-
ріл и, а та ож равюри з живописни-
ми видами міста та портретами ви-
датних історичних осіб.

Новий виставковий проект музею Ханенків

присвячений Відню — столиці мистецтв, де імпе�

раторська велич органічно поєдналась з роман�

тичністю. Короновані особи, політики, митці й,

нарешті, прості містяни — усі вони визначали

"обличчя" столиці європейської імперії, впливали

на розвиток її вишуканої культури. Саме історія

та культура Відня XVIII—XIX століть, розкрита у

творах мистецтва, і є головним об’єктом вистав�

ки. Її першими учора оглянули мер Відня Міхаель

Хойпль та заступник голови КМДА Леонід Ново�

хатько. Як зазначив Леонід Михайлович, відкрит�

тя експозиції в першу чергу приурочене до відзна�

чення Днів Відня в Києві та 20�річчя побратим�

ських відносин між нашими столицями. Кияни

мають змогу ознайомитися з австрійським мис�

тецтвом завдяки виставці, де представлені твори

колекції Національного музею Богдана і Варвари

Ханенків.

Музей зберігає предмети порцеляни Імпера�

торської Віденської мануфактури (1718—1864) —

одного з найвідоміших у цій галузі підприємств

Європи. Для виставки відібрано близько 50 речей:

оздоблені розкішним золотим декором чайні та

кавові сервізи, декоративні тарелі з пишними жи�

вописними композиціями, дрібна скульптурна

пластика тощо. Унікальним експонатом є вишу�

каний чайний комплект (чашка та блюдце) — під�

писний дарунок видатному історичному діячеві,

генерал�фельдмаршалу Миколі Васильовичу

Рєпніну (1734—1801), який в 1790�х роках очолю�

вав російську дипломатичну місію у Відні. Всі ці

експонати можна побачити в першому залі ви�

ставки.

"Віденська порцеляна і сьогодні вважається од�

нією з найцінніших, вона залишила вагомий слід

в історії порцелянового виробництва. Твори пе�

ріоду злету (до 1804 року) є неперевершеними, —

розповіла "Хрещатику" зберігач Фонду музею та

куратор колекції європейської порцеляни Олена

Крамарева. — До виробництва і розпису залуча�

лися професійні художники з Академії мистецтв у

Відні. Правителі різних європейських держав за�

мовляли тут так звані "порцелянові галереї", на

котрих були зображені знані живописні твори, мі�

фологічні та літературні сюжети. Наприклад, у

нас є тарілка із зображенням твору Тиціана "Дів�

чина у хутрі". Один з перших директорів ману�

фактури ввів унікальну техніку "рельєфне золо�

то", що нагадує карбоване золото, нею і славилась

Віденська мануфактура. Для створення рельєфу

використовували мастики, які покривали

дорогоцінним металом, карбували, гравірували,

після чого вироби набували дуже коштовного і яс�

кравого вигляду. У 1815—1820�их роках була ство�

рена серія виробів з видами Відня. На жаль, за ча�

сів наполеонівських війн мануфактуру закрили, а

предмети перенесли в імператорський маєток, де

створили музей порцеляни".

Поряд з порцеляновими виробами в першому

залі розташувалася серія гравюр "Зібрання крає�

видів Відня", котра експонується вперше. Як

центр імперії у першій половині XVIII століття

Відень відбудували за 50 років: його всіляко при�

крашали, запрошували видатних архітекторів,

будували палаци, церкви, відкривали громадські

парки з атракціонами. "Архітектор Карл Шютц

вирішив увічнити чудові види міста і звернувся

до найвидатнішого віденського видавництва. Бу�

ла створена серія офортів, що розфарбовані вруч�

ну, завдяки яким відвідувачі можуть ознайомити�

ся з тогочасним Віднем,— зазначила "Хрещати�

ку" завідувач відділу графіки Олена Шостак. —

Другий зал присвячений історії, а саме: парадним

портретам. У роботах простежується, як протя�

гом XVIII століття змінювався підхід до їх ство�

рення". Спочатку вони були барокові та схожі на

театральні постановки (портрет імператора Карл

VI та його дружини Єлизавети�Крістіни), в часи

Просвітництва підкреслювалася ідея служіння

суспільству та людині, людські почуття (портрет

імператора Йосифа та його молодшого брата), а

потім стали малювати алегоричні портрети з фі�

гурами античних богів, зокрема Афіни, або ж

"апофеози" зі скульптурним зображенням люди�

ни в оточенні міфологічних фігур (імператор

Франц).

Завершальний акцент виставки — мармуровий

портрет молодої жінки роботи австрійського

скульптора Стефана Шварца, що ілюструє розви�

ток художньої думки кінця XIX століття в епоху

вишуканої "австрійської сецесії".

"Мені було дуже приємно відвідати виставку,

адже експозиція гарно підготовлена і презенто�

вана. Я побачив дійсно дуже цікаві речі, які на�

лежать до міжнародної австрійської культури.

Приємно, що це побачать і мешканці Києва",—

поділився враженнями мер Відня Міхаель

Хойпль.

Нагадаймо, що ознайомитися з австрійською

культурою відвідувачі можуть в Національному

музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

(вул. Терещенківська, 15�17) до 9 грудня

Преподобний 
Нестор Літописець
9 листопада Православна Церква вшановує пам'ять преподобного
Нестора Літописця Печерського, в Ближніх печерах (бл. 1114)

Преподобний Нестор Літописець

народився 1056 року в Києві. У той

час, коли преподобний Антоній у

безмовній тиші печери вимолював

прощення для роду людського, а

блаженний Феодосій розбудовував

монастир, прийшов Нестор сімнад�

цятирічним юнаком до святої обите�

лі. Прийняв його сам засновник мо�

настиря преподобний Феодосій.

З молодих літ він явив навики в

усіх чернечих чеснотах: у постійно�

му прагненні і дотриманні чистоти

тілесної й душевної, в добровільній

бідності, глибокому смиренні, без�

відмовній покорі, суворому пості,

безперервній молитві на вічних рів�

ноангельських подвигах, яскравим

прикладом яких служили життя пер�

ших святих Печерських — Антонія і

Феодосія.

Свій постриг Нестор прийняв за

ігумена Стефана (1074�1075) і зго�

дом був висвячений на ієродиякона.

Маючи перед собою великі праведні

діла двох світил Православ'я, він

натхненно возвеличував і прослав�

ляв Бога "в тілесі своїм і в душі сво�

їй".

З роками гамуючи тілесні при�

страсті, чесноти його зростали, але

ченцеві хотілося звільнитися тілес�

ної плоті і досягти абсолютної ду�

ховності, аби стати істинним до�

стойником Бога. Він добре пам'ятав

слова, сказані самим Господом: "Дух

є Бог". Головним його послухом у

монастирі стала книжна справа. "Ве�

лика буває користь від учення книж�

ного,— говорив він,— книги наказу�

ють і вчать нас шляху до розкаяння,

бо від книжних слів набираємося

мудрості й стриманості... Той, хто

читає книги, бесідує з Богом або

святими мужами".

Тернистий свій шлях до істини

Нестор яскраво і повно висвітлив у

літописних працях. Він завжди ви�

являє глибоку смиренність та по�

стійно смиряє себе, характеризу�

ючи себе "недостойним, грубим,

убогим та переповненим численних

гріхів". Історія безпомилково роз�

ставляє свої оцінки, а особливо —

духовна.

Преподобний Нестор належить до

найосвіченіших людей Київської

Русі кінця XI — початку XII століт�

тя. Окрім богословських знань, мав

виняткові здібності до історії та літе�

ратури, досконало володів грецькою

мовою.

З його праць збереглися життєпи�

си святих князів страстотерпців Бо�

риса і Гліба, преподобного Феодо�

сія, перших преподобних Печер�

ських.

Найвизначніший твір Нестора Лі�

тописця — "Повість временних літ",

створений на основі раніше написа�

них літописів, архівних, народних

переказів та оповідань, з поєднан�

ням сучасних авторові подій.

Ця виснажлива й тривала праця

включала в себе й ретельну пошуко�

ву роботу.

З метою глибшого й повнішого

пізнання своєї історії преподобний

Нестор у 1907 році вирушає на по�

шуки першоджерел. Літописець від�

відав Володимир�Волинський та

Зимненський Святогірський монас�

тирі. Наслідком подорожі стало

включення майже в повному обсязі

до "Повісті временних літ" Волин�

ського літопису.

Свою титанічну працю великий

подвижник завершив близько 1113

року. Це був результат майже два�

дцятилітнього щоденного подвигу.

Хроніку подій у ньому було зведено

до 1110 року.

Упокоївся преподобний Нестор

Літописець, ймовiрно, у 1113 роцi.

Будь�яка подія чи явище були б

назавжди втрачені для нащадків, як�

би вони не були зафіксовані словом.

Завдяки Нестору нам відкриваються

немеркнучі славні сторінки минуло�

го, аби підтримувати й надихати на�

ступні покоління на благородні

справи, спонукати до пошуку істи�

ни. Безцінність написаного літопис�

цем вимірюється не тільки втіленим

у слові і збереженим для нас часом,

але й подвижницькими діяннями,

що викарбувалися у його непороч�

ній душі нетлінним золотом черне�

чого досвіду. Цією працею він і са�

мого себе включив у книги живота

вічного, удостоївшись почути благо�

словенне: "Радуйтеся, бо імена ваші

написані на небесах"

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

В одном з залів е спозиції розташ валися парадні портрети видатних історичних осіб Австрійсь ої імперії
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про
проведення он рс №97-ПР з відбор с б'є тів оціночної
діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної

оцін и об'є тів, що належать територіальній ромаді
м. Києва, з метою їх приватизації

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна,
затвердженою постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до
Положення про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на-
азом Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о
Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ва-

тися чинними валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєс-
трацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєс-
трації фізичних осіб (оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів, затверджено-
о на азом Фонд державно о майна У раїни від 19.12.01 № 2355 і зареєстрова-
но о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за № 1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно-
о майна;

- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та під-
писання звітів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и по-
дібно о майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до про-
ведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми
особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють
на підставі сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он
У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У ра-
їні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за напря-
мами оцін и майна та спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об'є -
т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом наль-
ної власності м.Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном он-
верті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до-
ментація с ладається з:

1.Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.

- опія становчо о до мента претендента;

- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та
я их б де зал чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;

- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до про-
ведення робіт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх осо-
бистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом
державно о майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента
щодо йо о досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів,
я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з незалеж-
ної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).

2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і міс-
тить пропозицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви-
онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.

Кон рс відб деться о 14.30 23.11.2012 ро в Головном правлінні о-
м нальної власності м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Теле-
фони для довідо : 279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до 13.00
19.11.2012 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон
за ально о відділ 279-27-19.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 438,0 в.м — м. Київ, б льв. Лесі У раїн и, 20

2.
Нежилі приміщення площею 248,6 в.м — м. Київ, в л. Городець о о
Архіте тора, 12/2/3, літ. А

Печерсь ии районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача К знєцов Лін І орівн
(остання відома адреса реєстрації: м. Київ, б л. Др жби Народів, 32, в. 76) по цивільній
справі №2-2412/12 за позовом Хомича Юрія Адольфовича до К знєцової Ліни І орівни про
стя нення матеріальної та моральної ш оди, внаслідо залиттям вартири, в с дове
засідання, я е відб деться 22 листопада 2012 ро , о 09.30, за адресою: м. Київ,
в л. Гайцана, 4, аб. 107, під олов ванням с дді Ільєвої Т.Г.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності на
підставі наявних в справі до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням
о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

С ддя Ільєва Т.Г.

Дніпровсь ий районний с д м. Києва повідомляє, що 19.11.2012 ро о 12.00
роз лядатиметься цивільна справа № 2604/20992/2012 за позовом AT "Ощадбан "
до Росли Володимира Ві торовича про стя нення забор ованості.

Росли Володимир Ві торович, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л.
Дніпровсь а Набережна, 19, в. 236 ви ли ається в с дове засідання я відповідач.

В разі неяв и справ б де роз лян то за йо о відс тності на підставі наявних
матеріалів справи.

Адреса с д : м. Київ, в л. Кошиця, 5, аб. №202.
С ддя Ластов а Н. Д.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане з ідно
розпорядження від 16 березня 1993 № 675ж за адресою: м. Київ,
в л. Хар івсь е шосе, 8, в. 6 на ім'я Лазарен о Марії Антонівни та Шарий
Бориса Васильовича вважати недійсним.

Посвідчення лі відатора на ЧАЕС, ате орія 3, серія А, № 111088 на ім’я

Свердлічен а Ми оли Ми олайовича вважати недійсним.

б а х о л і а ф б

р р р о а ф а

с и р е н и с т и м л

н а щ а д о н і т

д а й н і ц л м

л и с т и ф е м і д а

о з и ц и р ц е я н

в і с я а е д я н

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 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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Спортивні новини

Шахи. Василь Іванчук стартував з перемоги 
на турнірі у Бухаресті
У столиці Р м нії розпочався “Королівсь ий т рнір” з шахів,

я ом бер ть часть чотири росмейстери: Василь Іванч (У ра-
їна), Веселін Топалов (Бол арія), Фабіано Кар ана (Італія) і оспо-
дар зма ань Ліві -Дітер Нісіпян . Учасни ам потрібно зі рати два
ола. У партіях першо о т р раїнець Василь Іванч завдав по-
раз и р м нсь ом олезі. Граючи білими фі рами, вітчизняний
росмейстер зм сив с перни а здатися на 49 ход . З стріч Топа-
лов — Кар ана завершилася нічийним рез льтатом

Футзал. Збірна України вийшла 
у 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Збірна У раїни з першо о місця вийшла до плей-офф Чемпіонат

світ з ф тзал , що проходить Таїланді, повідомляє офіційний
сайт ФФУ. У матчі 7 листопада вітчизняні спортсмени впевнено пе-
ре рали Коста-Рі 1:6. Перший м’яч наші равці забили на 7-й хви-
лині – рах но від рив Єв ен Ро ачов. Він же йо о і подвоїв після
пробиття штрафно о дар . До інця першо о тайм всти та ож
відзначитися Денис Овсянні ов. Др а половина з стрічі в цілом
проходила за сценарієм збірної У раїни, я а швид о збільшила
перева до 0:4. Гравців Коста-Рі и вистачило тіль и на 5-хвилин-
ний шт рм після то о, я їм вдалося віді рати один м’яч. До інця
матч Оле сандр Соро ін та Ма сим Павлен о забили ворота
противни а п’ятий та шостий оли. За рез льтатами трьох і ор на-
ша оманда набрала 7 очо завдя и нічиїй з Пара ваєм та перемо-
ам над Таїландом і Коста-Рі ою. Др е місце р пі “А” посіли па-
ра вайці, я і тяж ій боротьбі здолали тайців 3:2. У 1/8 фінал
збірна У раїни зі рає з однією з най ращих оманд, я і посяд ть
треті місця р пах C, D або E. Пара вайсь і ф тболісти плей-
офф вийшли на порт альців – др оманд р пі “С”. Ці матчі
відб д ться 11 листопада

Бокс. Володимир Кличко визначився 
з тренером
Чемпіон світ за версіями WBO / IBF / WBA / IBO в с перваж ій ва-

зі Володимир Клич о (58-3, 51 КО) вибрав ново о тренера. На ада-
ємо, олишній наставни і товариш раїнця Еман ель Стюард помер
25 жовтня внаслідо невилі овної хвороби. “Останнім часом всіх ці-
авило, хто ж б де моїм новим тренером. С аж відверто, я з само-
о почат знав, що ним стане Джонатон Бен с. Він ба ато чо о на-
вчився Стюарда. Я з стрів Джонатона в той же день, що і Еман -
еля Стюарда. Це б ло дев’ять ро ів том . Все, що він знає про бо с,
він дізнався від Стюарда під час спільної роботи. Звичайно, Джона-
тон не Стюард, ожен має свій стиль і власний по ляд на певні речі,
але це мій вибір”, — зазначив Володимир Клич о. Варто відзначити,
що Джонатон Бен с (28-1-1, 18 КО) молодший за сво о підопічно о
на шість ро ів. Він, я і раніше, залишається діючим бо сером. 17- о
листопада в Атланті Сіті Бен с з стрінеться на рин зі своїм спів-
вітчизни ом Сетом Мітчеллом (25-0-1, 19 КО)

Температура +6°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура +9°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 77 %

Температура +6°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 9 листопада 2012 року

ОВНИ, вам доведеться опинитися в залежності від взятих мо-
ральних та матеріальних зобов’язань перед іншими. Гармоніз й-
те бажання і можливості, чіт о визначтеся, чо о ви хочете, я що
це бла і наміри, тоді доля пошле рес рси для їх реалізації. Одна
інтереси та потреби оточення не повинні б ти на останньом міс-
ці.
ТЕЛЬЦІ, про самостійність заб дьте — знайдіть собі пар ! На

род написано створити армонійний союз і жити д ша в д ш з
обранцем, ділити щастя й оре, радощі й печалі порівн ! Одна
не все та просто, вибір дор чено робити партнер , він платить і
замовляє м зи .
БЛИЗНЯТА, роботи додасться, шан йте оле тив, тр діться

на совість з ма симальною прод тивністю, хочете жити в до-
стат — беріться за додат ові сл жбові завдання, не реб йте
підробіт ами. Дост п до хлібно о місця від ритий. Яс рава ха-
ризма плюс працелюбність та фахова обізнаність дад ть ч дові
плоди.
РАКИ, романтична епопея розпалі, пристрасті палають, на-

повнюючи вас життєдайною енер ією. Кохайтеся й б дьте оха-
ними! Доля пошле вам висо е й світле поч ття, а я що “зірвете-
ся” ріховн прірв , не артайте себе, з им не б ває. Швидше
за все, це спрацьов є д х хоробро о завойовни а, що пра не до
перемо і поп лярності заради впевненості в своїх силах.
ЛЕВИ, дов ола вас пан є а ра с перництва, що може затьма-

рити б дні, не піддавайтеся прово аціям, тримайте себе в заліз-
них р авицях. Дім, сім’я — арена доленосних подій, де йде бо-
ротьба між інтересами домочадців і вашим е оїзмом. Хто пере-
може? Любов, др жба й м дрість, не на нітайте атмосфер ,
пра ніть до взаємороз міння, б дьте т рботливим сім’янином,
дбайливим осподарем, бо щонайменші розбіжності мож ть зі-
пс вати всім життя.
ДІВИ, прийшов час різноманітнити сірі б дні, не сидіть на

місці, терміново потрібна зміна “де орацій”: хвилюючі враження,
яс рава емоційна палітра — пре расний життєвий тоні ! Процві-
тання залежить від міння пристосов ватися до сит ацій, інтеле -
т , винахідливості, здатності отримати ма симальн ористь від
онта тів, знайомств.
ТЕРЕЗИ сяють вродою, випромінюють се с альні флюїди, спо-
ш ючи протилежн стать на любовні подви и. Н дь вати ні о-

ли, життя пре расне, повне сюрпризів, при од, аромат свіжих
вражень розб рх є д х, личе до п блі и, де можна завести ма-
с ці авих знайомств. Одна слід зосередитися на реалізації осо-
бистих зад мів, я що вони правильні (а не априз власно о Е о).
СКОРПІОНИ, розпочинається новий життєвий вито , о олосіть

війн по аним звич ам! Позб дьтеся відпрацьовано о непотреб
і спроб йте зосередитися на важливих речах. Влашт вавши ене-
ральне “прибирання” мин ло о, залиште на озброєння най ра-
щий досвід. Тя а до дос оналості — вічний процес, та все ж пра -
ніть стати зраз ом всьом , тоді люди рт ватим ться дов ола
вас.
СТРІЛЬЦІ, армічна см а триває, вантаж мин ло о нещадно

тисне, вима аючи відробіт доп щених помило в прим сових
сит аціях. Смиренно несіть цей хрест, частіше самітнюйтеся для
прояснення роз м , д шевної рела сації. Відлюдництво — відмін-
ний спосіб для підзаряд и життєвою енер ією.
КОЗОРОГИ, чим вищий професійний спіх і соціальний стат с,

тим сильніше відч ття особисто о щастя. Начальство від вас
захваті, роль любленця можна ви ористов вати з ористю і на-
віть за р тити сл жбовий роман. Ве тор долі проходить через
др жній оле тив, братайтеся з людьми, тоді зможете с різь до-
ся ти трі мф , одна майте на вазі: привілеї вибор др зів при-
значені тіль и вам.
ВОДОЛІЇ, ар’єристів спе отлива пора, ймовірні адрові ро-

тації, зміна посади, ерівництва, професійно о напрям . К йте
залізо по и аряче, ріплюйте професійн фортецю, т т вам рів-
них не б де, я що з’єднаєте природний талант, ділов мітли-
вість і менеджерсь жил . А оловне, з мієте виробити ім нітет
проти іпнотично о вплив шефа. У любовній сфері збері айте
спо ій, “фр т” дозріє й сам впаде до ваших ні .
РИБИ, світо ляд вима ає ардинальних змін, озбройтеся сво-

їми не ативними й позитивними наб т ами плюс ч жими помил-
ами і створіть індивід альн філософію б ття, ожної людини
вона неповторна. Я що вини не відч ття фат м — це не плід
б рхливої містичної яви, все, чо о бажає Господь, транслюється
через вас

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог
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ранок день вечір

Лондонська поразка "Шахтаря"
Донеччани програли "Челсі" з рахунком 2:3
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед завершився 4 т р
р пово о ра нд Лі и чем-
піонів. Донець ий “Шах-
тар” проводив виїзний
матч проти лондонсь о о
“Челсі”. У напр женом
поєдин переможець ви-
значився лише омпен-
сований арбітром час. Ним
виявились осподарі поля.
Вирішальний ол вже на
93-й хвилині з стрічі забив
нападни “аристо ратів”
Ві тор Мозес.

Матч на лондонському “Стемфорд

брідж” обидві команди розпочали на

високих швидкостях. Було помітно,

що гравці “Челсі” дуже хотіли реабілі"

туватися перед вболівальниками, і

вже на 6 хвилині зуміли повести в ра"

хунку. Щоправда, у цьому їм допомог"

ли помилки донецьких футболістів.

Ярослав Ракицький, отримавши пе"

редачу від Развана Раца, опинився під

пресингом лондонців і вирішив зро"

бити передачу назад на Андрія Пято"

ва, який був явно не готовий до тако"

го повороту подій. Воротар “Шахта"

ря” вкрай невдало виніс м’яч і влучив

ним точно у лондонця Фернандо Тор"

реса, від ноги якого і був забитий пер"

ший гол у ворота “гірників”. Однак

вже через 3 хвилини українці зуміли

зрівняти рахунок. Захисники “Челсі”

не встигли зупинити прохід Фернан"

діньо, і той віддав передачу на абсо"

лютно неприкритого Вілліана. Брази"

лець в один дотик переправив м’яч у

сітку воріт господарів поля.

Цей гол освіжив в пам’яті події

двотижневої давності, коли “гірни"

ки” тотально домінували над “Чел"

сі”. Така ж тенденція продовжилася і

після м’яча Вілліана. На 18 хвилині

Фернандіньо відмінно пробив з"за

меж штрафного майданчика, але

“синіх” зумів виручити Петр Чех.

Трохи пізніше лондонців відверто

пробачив Алекс Тейшейра, який

пробив поруч зі штангою. Все йшло

до того, що “Шахтар” зуміє забити

другий гол, проте замість цього від"

значилися англійці. За 5 хвилин до

перерви підопічні Роберто Ді Мат"

тео провели контратаку, перервати

яку спробував Андрій Пятов. Воро"

тар “Шахтаря” вирішив вибігти зі

штрафного майданчика і вибити

м’яч подалі, проте вийшов точно на

Оскара, який пробив метрів із соро"

ка по порожніх воротах. Тому на пе"

рерву команди пішли за рахунку 2:1

на користь “Челсі”.

Друга половина зустрічі також по"

чалася із швидкого голу. Правда, те"

пер вже у ворота “Челсі”. Вілліан

оформив дубль, зумівши замкнути

прострільну передачу з правого

флангу. Трохи згодом Разван Рац зва"

жився на дальній удар, але його по"

стріл прийняла на себе стійка воріт.

За 10 хвилин до кінця матчу голов"

ний тренер “Челсі” Роберто Ді Мат"

тео зробив, як виявилося згодом,

ключову заміну і замість Оскара на

полі з’явився Віктор Мозес. Саме йо"

му і вдалося за лічені секунди до за"

вершення зустрічі ударом голови

принести таку бажану для лондон"

ського клубу перемогу. У підсумку

“Шахтар” поступився з рахунком 2:3.

Цей результат остаточно заплутав си"

туацію у групі Е. Тепер у “Челсі” та

“гірників” по 7 очок, у “Ювентуса —

6, тому боротьба за дві путівки у 1/8

фіналу ще попереду. На післяматче"

вій прес"конференції наставник

“Шахтаря” Мірча Луческу не прихо"

вував свого розчарування: “Якщо

“Челсі” подобається говорити, що

вони заслужили цю перемогу, то не"

хай так і говорять. Але ми вважаємо,

що грали краще. Кожен наш футбо"

ліст прагнув забити гол у ворота су"

перника. Вважаю, що ми краще орга"

нізували гру, постійно змінювали її

напрямок і мали більшу кількість го"

льових моментів. Звичайно, дуже

шкода, що пропустили м’яч на

останній хвилині. Ми залишили

“Челсі” більше простору на полі — це

була помилка. У лондонців високі

гравці, і якщо ти даєш їм можливість

забити, вони її використовують. На"

справді, від того, що сталося, дуже

боляче. Але у нас попереду ще дві

гри, і ми раді, що маємо кращу різни"

цю забитих"пропущених голів, ніж

“Челсі”,— заявив румунський фахі"

вець
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Цей день в історії 9 листопада

1907 — британсь ий ороль
Ед ард VII отримав подар но
найбільший діамант світі
1929 – народилася Оле сан-

дра Пахм това, радянсь ий і ро-
сійсь ий омпозитор, народна
артист а СРСР
1961 — місто Сталіно перей-

меновано в Донець
1962 — Президія Верховної

Ради СРСР хвалила постанов
про переймен вання міста Ста-
ніслав на Івано-Фран івсь , а
Станіславсь ої області на Івано-
Фран івсь
1985— 22-річний Гаррі Каспа-

ров здоб в перемо над Анато-
лієм Карповим з рах н ом 13:11 і
став чемпіоном світ
1997 — в У раїні вперше від-

значили День раїнсь ої писем-
ності та мови

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д
нім. омпозитор,
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ст. "Страсті по

Матфею" Х
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іменемченця(італ.)

співець-
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(Азія)
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"Іосіф і йо о
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премія 1929 р.

Т
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Копилен о, ініціали
Бо иня з

пов’яз ою.наочах
(міф.)

застільна пісня
в італ. опері
чарівна раїна И

чарівниця,
охан а

Одіссея (міф.)

чоловіче
начало
итайсь ій
філос.

К
маса, я

виробляють
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дав.- рець ..
поет-співець
(VIII-VII ст. до

н. е.)

родина, разом
із лієнтами та

рабами
(ст. Рим.)

Результати 4Aго туру Ліги
чемпіонів:
“Бра а” — “Манчестер Юнай-

тед” — 1:3
“ЧФР” Кл ж — “Галатаса-

рай” — 1:3
“Селті ” — “Барселона” — 2:1
“Бенфі а” — “Спарта ” — 2:0
“Баварія” — “Лілль” — 6:1
“Валенсія” — “БАТЕ” — 4:2
“Ювент с” — “Нордшел-

ланд” — 4:0

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

Автор др о о ол ворота "Шахтаря" Ос ар (на передньом плані)

Столичні танцюристи — 
найкращі в Україні

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Значний в лад розвито танцю-
вально о спорт нашо о міста зро-
били спортсмени ГО “Кл б танцю-
вально о спорт “Юні -Денс” Яро-
слав Броварсь ий та Єлизавета Гиж-
о. Нинішньо о спортивно о ро ця
пара дала иянам чимало приводів
для ордості.

Київський дует Ярослав Броварський — Єлиза"

вета Гижко давно відомий усім прихильникам тан"

цювального спорту не лише України, а й усього сві"

ту. Так, столичні спортсмени стали чемпіонами

України в усіх категоріях серед юніорів ІІ (в євро"

пейській, латиноамериканській та програмі 10 тан"

ців). У їхньому активі срібна нагорода Чемпіонату

світу з латиноамериканської програми (66 пар

учасників з 35 країн світу), вони були фіналістами

(4 місце) Чемпіонату світу з європейської програми

(61 пара учасників з 34 країн світу) та програми 10

танців (34 пари учасників з 34 країн світу). Сьогодні

Ярослав та Єлизавета є переможцями, призерами

та фіналістами найпрестижніших змагань у Німеч"

чині, Австрії, Угорщині, Росії, Польщі та в багатьох

інших країнах. “Своїми перемогами ми хочемо

прославити наше рідне місто Київ, Україну”,—

сказав Ярослав Броварський одразу після отриман"

ня срібної нагороди на Чемпіонаті світу в угорсько"

му місті Кіштелек. І дійсно, досягнення молодих

спортсменів зміцнюють авторитет столиці. На"

ступного 2013 року Ярослав та Єлизавета перехо"

дять до вікової категорії “Молодь” і, незважаючи,

що всі офіційні змагання позаду, нині тренуваль"

ний процес вони проводять з ще більшою інтен"

сивністю.

Варто зазначити, що за підсумками роботи зі

спортивної майстерності за 2012 рік Київ посідає

перше місце серед 27 обласних осередків ВГО

“ВФТС”. Зокрема кращим тренером визнали Оле"

ну Мартинюк. Вражаючі результати наших спортс"

менів на всіх фронтах є роботою команди, що пов"

ністю віддає себе вихованню молодого поколін"

ня,— президента ВГО “Всеукраїнської федерації

танцювального спорту” Бориса Дейча, голови Ки"

ївського осередку ВГО “ВФТС” Галини Самуйлен"

ко та наполегливій, професійній роботі головного

тренера клубу танцювального спорту “Юнік"Денс”

Олени Мартинюк.

Борис Дейч, президент ВГО “Всеукраїнської фе"

дерації танцювального спорту”, успіх саме київ"

ських танцюристів вважає закономірним. “Всім ві"

домо, що до представників столиці завжди ставили"

ся більш вимогливо. І це не дивно, адже вони по"

винні бути прикладом для інших спортсменів. Мені

приємно, що сьогодні Київ має таку непереверше"

ну пару, як Ярослав Броварський та Єлизавета Гиж"

ко. Своїми виступами вони неодноразово доводи"

ли, що є лідерами вітчизняного танцювального

спорту. Вже наступного року вони перейдуть до

старшої категорії, а це додаткова конкуренція. Втім,

конкуренція — це завжди стимул для вдосконален"

ня. В Ярослава та Єлизавети є неймовірний потен"

ціал, і я впевнений, що ми ще не раз побачимо їх на

п’єдесталі пошани”, — зазначив пан Дейч

Зі спортивної майстерності Київ займає перше місце серед 
27 обласних осередків ВГО "ВФТС" 

Д ет з Києва Ярослав Броварсь ий та Єлизавета
Гиж о – одна з найтит лованіших вітчизняних пар
своїй ві овій ате орії
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