
У столичних школах відновлять
роботу питних фонтанчиків
Міська влада планує передбачити для цього відповідне фінансування

Київ створить якісну екосистему
для розвитку IT�галузі
Це дозволить розпочати реалізацію власних інноваційних продуктів

Вітчизняні фахівці посідають перші

позиції в рейтингах кращих розробників

у світі. Але при цьому стартап"проекти

українських компаній своєю масштабніс"

тю та бюджетом поступаються проектам

Росії, Європи, США та Азії. Продаж на"

шого стартапу Viewdle компанії Google

кілька тижнів тому є сьогодні найбіль"

шою історією успіху для України.

Разом з тим минулого року в США вен"

чурні інвестори витратили приблизно $27

млрд, у Росії — $400 млн, в Україні — ли"

ше $20 млн. А це означає, що на одного

ІТ"фахівця у США прийшлося $9000, у

Росії — $500, а в Україні — лише $100.

Наша держава поки не може конкурувати

з іншими країнами на глобальному ринку

стартапів і має низькі показники венчур"

них інвестицій.

Однак столична влада має чітке уявлен"

ня того, що треба зробити в найближчі

2–3 роки для того, аби Київ став одним із

ІТ"центрів Східної Європи та був відомий

не лише завдяки масштабному офшорно"

му програмуванню. Про це заявив заступ"

ник голови КМДА Руслан Крамаренко

під час круглого столу “Made in Kyiv: від

аутсорсингу до власного продукту”, що

проводився у рамках інноваційного фору"

му “Kyiv City Open Doors”.

“Для цього нам треба не тільки готува"

ти гарних фахівців, яких одразу після

ВНЗ перекуповують хедхантери, а й ство"

рити сприятливу екосистему для розвит"

ку стартапів та венчурного інвестування.

Я бачу три головні компоненти для ефек"

тивного розвитку IT"галузі: регуляторна

й податкова системи, які є сприятливими

для бізнесу та інновацій, якісні людські

ресурси (технічні фахівці та підприємці) і

міцний ланцюг фінансування”, — пояс"

нив Руслан Крамаренко.

У середньому з тисячі стартапів тільки

один стає проектом світового рівня. Тож

завдання міської влади — створити умови

для реалізації десятків тисяч таких проек"

тів. “Стартап може виглядати дуже при"

вабливо, але не дасть вибухового зростан"

ня — ми не можемо знати заздалегідь,

який з них буде успішним. Але ми може"

мо створювати сприятливе середовище.

На початковому етапі нам потрібен центр

для молоді, котра бажає реалізовуватися у

сфері IT та програмування. Для цього по"

винні проводитися конференції, конкур"

си, створюватися експериментальні про"

екти, необхідно також запрошувати до

столиці провідних фахівців цієї сфери”,

— сказав Руслан Крамаренко.

Зазначимо, що інноваційний форум

“Kyiv City Open Doors” готовий стати

платформою для освітніх проектів та ме"

режі центрів підприємництва в технічних

ВНЗ. Після цього стартаперів можуть

“підхоплювати” бізнес"інкубатори, яких

уже чимало в Україні. “Дана галузь вкрай

важлива для держави. Цей потенціал по"

трібно розвивати, підтримувати, закріп"

лювати всіма доступними засобами, у то"

му числі й на державному рівні”,— зазна"

чив “Хрещатику” віце"президент асоці"

ації “Інформаційні технології України”

Андрій Бірюков.

Як відомо, у квітні на інноваційний

форум “Kyiv City Open Doors” приїхали

13 керівників найбільших венчурних

фондів Кремнієвої долини. Половина з

них виявили бажання співпрацювати з

Києвом і надалі. “Якщо такі візити будуть

регулярними, а ми так і плануємо, то вже

за кілька років зарубіжний венчурний ка"

пітал буде інвестувати в українські стар"

тапи”, — упевнений Руслан Крамаренко.

Він наголосив, що аутсорсер та старта"

пер — це різні учасники ринку, і місту

більше цікаві фахівці другого типу — ті,

які можуть генерувати ідеї і розвивати

свій бізнес. “Сьогодні українські ІТ"фа"

хівці переважно працюють на аутсорсин"

гу, надаючи послуги з розробки програм"

ного забезпечення іншим юридичним

особам. Для якісного ж розвитку галузі, я

вважаю, міжнародні компанії повинні

приходити до Києва. Нам треба відкрива"

ти R&D офіси, коли замовник і викона"

вець є де"факто однією структурою. Коли

американська компанія відкриє офіс у

столиці і буде вести тут розробки для сво"

їх потреб, це вже буде зовсім інший рі"

вень фахівців”, — акцентує заступник го"

лови КМДА.

Крім того, “айтішників” планують за"

безпечити комфортними робочими міс"

цями, доступом до будь"якої технологіч"

ної інфраструктури. Ці завдання може

повністю вирішити інноваційний парк

Bionic hill, перша черга якого буде зведе"

на вже у 2014 році. За словами віце"пре"

зидента “Bionic hill” Віктора Галасюка,

концепція парку побудована за принци"

пом “працюй — живи — навчайся — від"

почивай”. Розробники проекту переко"

нані, що зможуть поєднати всі ці складо"

ві в єдину дієздатну екосистему, до якої

приєднаються успішні вітчизняні та зару"

біжні компанії

Місто готується до новорічних 
та різдвяних свят 
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов
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Новий автоподаток — 
чого очікувати водіям 

Е сперти про ноз ють, що вартість доро их автіво
зросте на 40 %
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Порятунок 
для товстунів 

В інстит ті ім. О.О. Шалімова людей із зайвою ва ою
повертають до життя

СТОР.4 

У номері
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Кияни не залежатимуть 
від хлібного монополіста 
столиці
Київ створить власний резерв борошна, з я о о

ви отовлятим ть хліб обласні хлібо омбінати. Від-
повідне дор чення дав олова КМДА Оле сандр По-
пов. “Та им чином ми створимо додат ов схем
ви отовлення хлібоб лочних виробів, я а не б де
залежати від дій хлібно о монополіста ПАТ “Київ-
хліб”. Др им ро ом з бо місь ої влади стане за-
безпечення необхідних мов для створення он -
ренції на цьом рин , що теж безпечить иян від
самовільних дій “Київхліба”, — під реслив заст п-
ни олови КМДА Р слан Крамарен о. Він пояснив,
що сьо одні столиці діє за он, я ий ре лює ціни
на прод ти харч вання, том числі й на хліб, а та-
ож передбачає норми рентабельності прод ції.
Саме перевищення цих норм і стало підставою
звернення до АМКУ і Генпро рат ри. “Я що про-
аналіз вати напрями ціно творення хлібоб лочних
виробів та взяти до ва и вартість основних енер о-
носіїв, то т т ми не бачимо підстав для підвищення
ціни на хліб, адже вони останнім часом не дорожча-
ли”, — додав Р слан Крамарен о

У медзакладах триває 
робота зі створення електронної
бази даних пацієнтів
Під отовчий етап із впровадження еле тронно о

реєстр пацієнтів вже завершено. У йо о рам ах
проведено аналіз наявності відповідних технічних
засобів за ладах охорони здоров’я та визначено
іль ість робочих місць, де встановлять необхідні
омп’ютерні про рами. Про це повідомляють в ГУ
охорони здоров’я КМДА. Зо рема за рах но с б-
венції з держбюджет розпочато за півлю 1168
одиниць омп’ютерної техні и. У 80 полі ліні ах та
амб латоріях столиці для ведення еле тронно о
реєстр пацієнтів вже під отовлено 117 робочих
місць. Понад 200 працівни ів ал зі пройшли від-
повідне навчання та почали працювати з про рам-
ним забезпеченням “У рМедСофт: Стаціонар” та
“У рМедСофт: Полі ліні а”. До речі, письмов
з од на оброб персональних даних надали по-
над 150 тисяч пацієнтів. На адаємо, що впрова-
дження еле тронно о реєстр пацієнтів відб ва-
ється відповідно до Національно о план дій на
2012 рі щодо реалізації про рами е ономічних
реформ на 2010–2014 ро и “Заможне с спіль-
ство, он рентоспроможна е ономі а, ефе тивна
держава”, затверджено о У азом Президента
У раїни. Еле тронн баз даних пацієнтів ви о-
ристов ють ба атьох раїнах світ . За ордонний
досвід свідчить, що та а пра ти а дозволяє знач-
но оптиміз вати процеси лі вання та профіла ти-
и захворювань

На Хрещатику відкриють Різдвяне
містечко
Уже в середині р дня на оловній в лиці Києва

облашт ють Різдвяне містеч о. Про це в прямом
ефірі теле анал “Київ” розповіла начальни прав-
ління т ризм КМДА Тетяна Слиши : “Ми вже ви-
йшли з пропозицією щодо ор анізації різдвяно о
містеч а на Хрещати , Майдані Незалежності, щоб
ияни, починаючи з середини р дня, мали змо
під от ватись до основних зимових свят, серед
я их: День Свято о Ми олая, Новий рі , Різдво та
Хрещення”. За її словами, на території містеч а
меш анці та ості столиці змож ть пити с веніри,
випити чаш ави або лінтвейн , посл хати м зи-
, а та ож познайомитися з майстрами, я і б д ть

представляти свою прод цію. “Створивши та е
містеч о, ми започат ємо арн місь традицію.
Гадаю, що всти немо до почат р дня, і на Хре-
щати пан ватиме арна, свят ова атмосфера”, —
додала пані Слиши

ГУ освіти й науки КМДА разом із науково"виробни"

чим товариством “НІМЕКС” (яке займається встанов"

ленням установок з обробки питної води в столичних

школах) звернулися до профільної комісії міськради з

проханням передбачити в бюджеті міста на 2013 рік у

розділі “Освіта” кошти в сумі 9,9 млн грн для належно"

го функціонування водоочисного обладнання.

Саме з метою покращення якості води в навчаль"

них закладах столиці ще у 2006 році було розпочато

встановлення фонтанчиків питної води. За даними

ГУ освіти в період з 2006 по 2010 роки було встанов"

лено 1712 таких об’єктів у 471 навчальному закладі

міста та 629 фільтрувальних систем — у харчо"

блоках.

Втім, як зазначає гендиректор науково"виробничо"

го товариства “НІМЕКС” Микола Нестеренко, очис"

ні установки потребують спеціального догляду — раз

на рік водоочисна система вимагає заміни фільтрів.

Останні роки на сервісне обслуговування установок

кошти не виділялися.

Члени комісії підтримали пропозицію і сподіва"

ються, що вона буде врахована депутами при форму"

ванні бюджету на наступний рік. “Програма “Питна

вода” є складовою програми “Освіта” і надзвичайно

актуальна для столиці, — зазначила “Хрещатику” го"

лова постійної комісії Київради з питань гуманітарної

політики Алла Шлапак. — Я вважаю, що ці 9 мільйо"

нів, які необхідні для вирішення питання забезпечен"

ня питного режиму в навчальних закладах міста, ми

зобов’язані передбачити, щоб діти у школах спожива"

ли якісну воду” 

У ПАРКУ МАЛИШКА 

ВИСАДИЛИ 

150 СОСЕН 
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ОПТОВИЙ РИНОК

"СТОЛИЧНИЙ" ПРИЙМАЄ

ПОКУПЦІВ 
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НАВЕСНІ У МІСТІ

З'ЯВИТЬСЯ 21 НОВА

АВТОПАРКОВКА 
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ЦІНИ НА КОМП'ЮТЕРНУ 

ТЕХНІКУ 

ЗНИЗИЛИСЯ 
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У роботі р ло о стол взяли часть представни и провідних бізнес-ін баторів та автори найбільш спішних раїнсь их стартапів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик"

Питні фонтанчи и встановлені майже в сіх навчальних за ладах міста, та через від-
с тність фінанс вання на їх сервісне обсл ов вання більшість із них не працює. Щоб
забезпечити ш оли й дитсад и я існою питною водою, місь ий бюджет 2013 ро
мають намір за ласти необхідн с м на відновлення роботи всіх питних пристроїв.
Про це йшлося на засіданні постійної омісії Київради з питань манітарної
політи и.

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Столична влада о реслила три оловні омпоненти для ефе -
тивно о розвит IT- ал зі: сприятлива для бізнес ре ляторна
й подат ова системи, я існі людсь і рес рси і міцний ланцю
фінанс вання. На основі цьо о за іль а ро ів Київ план є ство-
рити я існо новий IT-рино , я ий працюватиме на розроб
раїнсь о о про рамно о забезпечення.
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Лікарі Києва за впровадження нових умов
оплати праці
Столичні лі арі первинної лан и підтрим ють зміни щодо запрова-

дження нових мов оплати праці. Про це свідчать рез льтати ан ет -
вання меди ів, я е проводило У раїнсь е рейтин ове а ентство рам-
ах на ово-пра тично о семінар “А т альні питання розвит сімей-
ної медицини в У раїні”. Та , близь о 50 % опитаних вважають, що
введення системи оплати праці лі аря, при я ій врахов ється обся та
я ість медичних посл , позитивно вплине на сит ацію ал зі охорони
здоров’я та по ращить становище меди ів. Запровадження змін а-
л зі страхової медицини вбачають необхідним близь о 25 % респон-
дентів, а впровадження “Лі арняної аси” — 10 %. На ово-пра тичні
семінари ГУ охорони здоров’я КМДА та р па омпаній “Мед-е сперт”
проводять в Києві протя ом двох ро ів. Цьо оріч дисп ти відб вають-
ся форматі телемостів з ре іонами, що дозволяє підвищити валіфі-
ацію лі арям первинної лан и інших областей

У частині проблемних будинків 
відновили циркуляцію гарячого 
водопостачання
Місь ою цільовою про рамою “Гаряча вода Києві” передбачено

відновлення в низці иївсь их б дин ів цир ляції арячо о водопос-
тачання протя ом 2011-2015 рр. Всьо о та их проблемних б дов
столиці близь о трьох тисяч. Роботи вже ви онані в 5-10 % б дин-
ів. Про це прямом ефірі теле анал “Київ” розповів заст пни
начальни а ГУ житлово о осподарства КМДА Володимир Баженов.
“В перш чер ми виявили ці б дин и, чим раніше ніхто не займав-
ся. У 5-10 % спор д цир ляція арячої води вже відновлена. Я
впевнений, що не б де жодно о дзвін а по тим адресам, де ми вже
відновили людям аряче водопостачання”,— пере онаний Володи-
мир Баженов

Весною у місті з’явиться 
21 нова парковка
В період з ІV вартал 2012 ро по І-ІІ вартал 2013 ро КП “Ки-

ївтранспар сервіс” заплановано від риття в межах в лично-шляхової
мережі міста 21 ново о пар вально о майданчи а за альною чисель-
ністю 626 машиномісць. Про це “Хрещати ” повідомив перший за-
ст пни дире тора КП “Київтранспар сервіс” Денис Салобаєн о. Я
відомо, нині столиці діє 680 пар вальних майданчи ів, за ріплених
за “Київтранспар сервісом” за альною іль істю 24 тис. 435 машино-
місць. В межах в лично-шляхової мережі міста ор анізовано 188 від-
ведених майданчи ів для денно о пар вання 5 тис. 373 авто. О рім
м ніципальних стояно , в столиці діють приватні пар ін и та пар -
вальні майданчи и, що належать тор овельно-розважальним за ла-
дам, і вони завантажені всьо о на 30-40 %

Цифра дня

8 524 000 000 
гривень становили у столиці надходження з податку на доходи фізич�
них осіб за десять місяців 2012 року, що більше, ніж на 1 мільярд 335
мільйонів або майже на 19 % у порівнянні з минулим роком 

Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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Ринок "Столичний" 
вже приймає покупців
Тут можна придбати за оптовими цінами молоко, м’ясо, рибу 
та ковбаси
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

На оптовом рин “Сто-
личний”, що на в л. Вели-
а Кільцева, 110-А, запра-
цювали вели і м’ясо-мо-
лочний та рибний павіль-
йони. Т т свої тор ові
представництва від рили
найбільші вітчизняні ом-
панії-виробни и й імпорте-
ри. Тож до вибор по п-
ців пропон ється широ ий
асортимент прод ції, я ий
с ладає 3000 пропозицій
овбасних виробів, 650
наймен вань молочної
прод ції і 500 — рибної.

У сучасних терміналах можна

придбати живу рибу, охолоджену,

свіжоморожену, готову рибну про�

дукцію, різні види м’яса та м’ясо�

продуктів, м’ясо птиці, численні

сорти сиру, молокопродуктів.

Офіційне відкриття нових торго�

вельних приміщень відбудеться за

участі керівництва держави та за�

плановане на 16 листопада. “До цієї

дати ми старанно готуємося спільно

з орендарями. Торгівля буде прово�

дитись у всіх 72�х приміщеннях, які

заплановані для здачі. Торговці роз�

робляють особливу цінову пропози�

цію та широкий продуктовий асор�

тимент. Для прикладу, тільки ков�

басних виробів у нас понад 3000 ви�

дів. Ексклюзивним також буде вибір

охолодженого м’яса, риби та море�

продуктів”,— розповів “Хрещати�

ку” гендиректор ринку “Столич�

ний” Олексій Чумак.

За його словами, популяризація

ринку, в першу чергу, залежить від

позитивних відгуків покупців, які

вже відвідали торговельний майдан�

чик, та від дрібних підприємців —

власників кафе, ресторанів, малень�

ких магазинів тощо. “Для нас важ�

ливо не просто успішно та голосно

почати, а закласти високі і особливі

стандарти з обслуговування та якос�

ті продукції, які на даний момент не

можна створити і впровадити ніде,

крім сучасного оптового ринку”,—

зазначає пан Чумак.

Зауважимо, що у павільйонах

створено всі умови для безпечної та

професійної торгівлі. Зокрема тут

працюють найсучасніші системи

промислового та торгового холодо�

постачання, що дозволяє підтриму�

вати у приміщеннях увесь рік необ�

хідну, згідно з санітарними норма�

ми, температуру. На об’єкті засто�

совано енергозберігаючі технології

та виключно сертифіковані матері�

али.

У терміналах тривають пускона�

лагоджувальні роботи та проводить�

ся регулювання обладнання. Проте

основні будівельно�монтажні робо�

ти вже завершено. “Разом з тим, ще

деякий час на об’єкті будуть присут�

ні будівельники для завершення ро�

біт з облаштування приміщень, що

будуть введені в експлуатацію у дру�

гу чергу. Йдеться про камери загаль�

ного використання та специфічні

технологічні приміщення. Крім то�

го, ми відклали до весни забудову

офісно�сервісного центру з торгови�

ми галереями, що примикають до

діючих торгових павільйонів”,— до�

дав Олексій Чумак.

За словами продавців, працювати

на нових робочих місцях — одне за�

доволення. “Раніше торгували з ма�

шин. А це не завжди зручно. Тут у

нас поряд і санітарні вузли, і касові

бокси. Окрім того, збільшився потік

покупців”,— розповіла “Хрещати�

ку” продавець м’ясного відділу Оле�

на Осіпчук.

Щодо цін, то вони значно нижчі

за магазинні. Приміром, кілограм

ковбаси “Коньячної” можна при�

дбати за 39 грн, “Волинської”,— за

38 грн, “Печінкової ковбаси” — за

32 грн, “Мисливської” — за 44 грн,

“Краківської” — за 43 грн. Сир

“Голландський” — від 50 грн за кіло�

грам, а філе минтая — близько 28

грн за кілограм

Для по пців на оптовом рин пропон ється широ ий асортимент прод ції

Офіційне відкриття нових торговельних приміщень
відбудеться за участі керівництва держави 

та заплановане на 16 листопада 

Місто прикрашають хвоєю
У парку Малишка висадили 150 сосен, а незабаром 400 смерек 
з’являться на Оболоні
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Напередодні 100-річно о
ювілею від дня народжен-
ня поета Андрія Малиш а
пар йо о імені прой-

шла а ція з висад и де-
рев. До робіт дол чилися
ерівництво міста, зелен-
б дівці, представни и ес-
тради та ст денти. У пар-
, площею в три е тари,

вони висадили 150 сосен.
Захід відб вся в рам ах
про рами “Врят ймо Київ
від вир б и хвої”.

Навіть дощова погода не завадила

охочим озеленити парк. “Завжди

долучаюся до таких акцій. Зараз са�

джу чорну декоративну сосну. На

сьогодні у місті вже росте 450 таких

дерев. Проте ми висаджуємо не ли�

ше хвою, а й яблуні, липи, каштани.

Тобто ті види, які звичні для нашої

місцевості”,— розповів “Хрещати�

ку” гендиректор КО “Київзеленбуд”

Михайло Царенко.

Не пропустив акцію й перший за�

ступник голови КМДА Олександр

Мазурчак. “Минулого тижня такі ж

сосни ми саджали на Оболоні. До

речі, у цьому районі запланована ви�

садка ще 400�х смерек, що незаба�

ром надійдуть з Карпат. Досаджують

дерева й на Дніпровській набереж�

ній. Загалом протягом останнього

місяця висаджено близько тисячі

дерев”,— зазначив Олександр Ма�

зурчак.

За його словами, бажано, щоб до

таких робіт залучалося не лише до�

росле населення, а й молодь. “Сьо�

годні серед присутніх багато студен�

тів з педагогічного університету ім.

М. Драгоманова. І це чудово! Адже

коли молоді люди самостійно виса�

дять дерева, то згодом їх не псувати�

муть, тому що цінуватимуть свою

працю”,— додав Олександр Володи�

мирович.

Також до парку приїхав шоумен

Олександр Педан й одразу ж взявся

за лопату. “Наближається Новий

рік. А це той час, коли люди най�

більше зрубують ялинки. Хочу своїм

прикладом показати, що треба не

знищувати дерева, а навпаки — при�

множувати їх”,— зазначив Олек�

сандр Педан.

Воліють бачити красивим місто й

співаки брати Борисенки. “Для нас

це вже не перша подібна акція. Адже

прагнемо, щоб Київ був зеленим і

гарним”,— розповів “Хрещатику”

співак Олександр Борисенко.

Як бачимо, місто зайняло активну

позицію щодо озеленення паркових

зон та вулиць міста. Так, вже цієї

весни майже три сотні молодих

каштанів прикрашатимуть головну

вулицю столиці. “На Хрещатику ми

плануємо висадити 270 каштанів. І

хочемо посадити якісні види, яких,

на жаль, в Україні немає. Тож заку�

пимо їх в Німеччині. А поки що го�

туємо землю під їх висадку. Адже по�

трібно цілком замінити засолений

ґрунт, який призводить до знищен�

ня дерев. А це близько 1000 кубічних

метрів”,— зауважив перший заступ�

ник голови КМДА

Лише протягом
останнього місяця 

у столиці висаджено
близько тисячі молодих

дерев 

Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча власнор ч посадив де іль а сосен
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Столиця готується до новорічних 
та різдвяних свят
З на оди свят вання Ново о ро та Різдва столиці пройде низ-
а за альномісь их заходів. Відповідне розпорядження підписав о-
лова КМДА Оле сандр Попов. Та , День Свято о Ми олая, 19
р дня, відб деться засвічення оловної ялин и У раїни, а для дітей-
сиріт та дітей з малозабезпечених сімей влашт ють спе та ль Ки-
ївсь ом національном а адемічном театрі, онцерт Колонній
залі КМДА та подар ють солодощі. Та ож, починаючи з цьо о дня,
для безприт льних діто ор аніз ють е с рсії та серію новорічних
вистав Національній м зичній а адемії ім. Чай овсь о о. 22 р д-
ня на Хрещати відб деться парад Дідів Морозів-волонтерів, а та-
ож бла одійні новорічні свята приміщенні КМДА для знедолених
дітей. З стрічати Новий рі розпочн ть звечора 31 р дня на Май-
дані Незалежності. У січні 2013- о впродовж дванадцяти днів атле-
ти поміряються силами на Все раїнсь их зма аннях “Різдвяні стар-
ти”. Свят вання Водохреща 19 січня відб ватиметься на Оболон-
сь ій набережній біля Свято-По ровсь о о собор та “Гідропар ”.
Крім то о, протя ом р дня 2012 — січня 2013 ро вечори відпо-
чин з на оди Новорічних та Різдвяних свят пройд ть в освітніх за-
ладах міста

У КМДА провели семінар 
з питань виконавської дисципліни
Київсь ий місь ий центр перепід отов и та підвищення валіфі ації

спільно з онтрольним правлінням КМДА провів тематичний орот о-
стро овий семінар з питань онтролю та ви онавсь ої дисципліни в
ор анах ви онавчої влади. Під час заход роз лядалися питання ор а-
нізації та здійснення онтролю за ви онанням прото ольних дор чень,
зо рема, азів і розпоряджень Президента У раїни, постанов і розпо-
ряджень ряд , дор чень, прото олів дор чень олови КМДА, запитів і
звернень народних деп татів та деп татів Київсь ої місь ої ради. У ро-
боті семінар взяли часть ерівни и правління онтролю ГУ до -
ментально о забезпечення Адміністрації Президента У раїни, депар-
тамент забезпечення до ментообі , онтролю та роботи із звер-
неннями ромадян Се ретаріат Кабмін , відділ онтролю апарат
Верховної Ради, онтрольно о правління апарат РНБО У раїни та
онтрольно о правління КМДА

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово-
о обсл ов вання населення КМДА, 14 листопада столиці відб -
д ться сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема в серед тор вати-
м ть в Дніпровсь ом районі на просп. Возз’єднання, 2-8; в Поділь-
сь ом — на просп. Правди,31-35; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр -
довій, 7-а. На ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні про-
д ти харч вання майже з сіх ре іонів У раїни: артоплю, овочі,
фр ти, м’ясо та м’ясні прод ти, риб та рибопрод ти, ц ор, бо-
рошно- р п’яні вироби, олію, мед, онсервовані прод ти та інші
продовольчі товари від безпосередніх товаровиробни ів, підпри-
ємств харчової та переробної промисловості за цінами на 10-15%
нижчими від рин ових



Тенденції

Ділові новини
За нищення тварин 
та рослин, занесених 
до Червоної книги, будуть
штрафувати
Уряд збільшив 10—40 разів

розміри омпенсацій пор шни а-
ми, я і неза онно видоб вали, зни-
щ вали або завдавали ш од тва-
ринам і рослинам, занесеним до
Червоної ни и. Відповідн поста-
нов № 1030 затвердив Кабмін.
Розміри омпенсацій збільшені,
виходячи з е спертних виснов ів
на ових станов і з рах ванням
інфляції в середньом в 10 разів; а
для найбільш вразливих і омер-
ційно знач щих видів — 40 і біль-
ше разів. Насамперед це стос єть-
ся дельфінів, з брів, хижих птахів і
осетрових риб. За неза онне видо-
б вання осетра атлантично о і бі-
л и омпенсація збільшена з 1,2—
1,5 тис. рн до 100—110 тис. рн за
1 особин ; орла, стерв'ятни а,
бер та, орлана білохвосто о, ри-
фа чорно о, балобана, сапсана —
з 2,5—3 тис. рн до 100—120 тис.
рн за 1 особин ; тюленя-ченця —

з 3,4 тис. рн до 120 тис. рн за 1
особин ; дельфіна, афаліни — з
1,9—2,55 тис. рн до 100 тис. рн
за 1 особин ; з бра — з 2,5 тис.
рн до 130 тис. рн за 1 особин .
С ма омпенсації розрахов ється
посадовими особами Державної
е оло ічної інспе ції та інших ор а-
нів влади, повноважених с ладати
прото оли про адмінправопор -
шення, виходячи із затверджено о
рядовою постановою розмір
омпенсацій, повідомляють "У ра-
їнсь і новини"

Індексовані депозити 
стануть популярними

Бан іри про ноз ють висо ий
попит із бо населення на інде -
совані депозити, ривневий номі-
нал я их прив'яз ється до рс
долара й, випад зниження на-
ціональної валюти, в ладни зможе
розрахов вати на перерах но с -
ми депозит відповідно до сфор-
мовано о рс долара. "Рино
давно че ає інстр ментів хедж -

вання ризи ів в ладни ів. Їхнє вве-
дення — не примха, а рез льтат
чималої іль ості звернень лієнтів,
я і бажають підвищити арантії по
їхніх в ладах через хедж вання ва-
лютних ризи ів. Том не с мніва-
юся, що інде совані депозити
знайд ть сво о в ладни а", — вва-
жає перший заст пни олови
правління бан "Контра т" Павло
Крапівін. З йо о слів, новий інстр -
мент має по асити перебільшені
девальваційні очі вання. На д м
заст пни а олови правління
"У рсиббан " Костянтина Лежні-
на, новий інстр мент хедж вання
ризи ів заці авить бан и тим, що
не б де потреб вати додат ово о
резерв вання, повідомляють "У -
раїнсь і новини"

До кінця 2013 року в Києві
з'явиться сучасний 
конгрес%центр
На території Міжнародно о ви-

став ово о центр до інця на-
ст пно о ро план ють поб д -

вати с часний Міжнародний
он рес-центр. Йо о зведення
передбачене про рамою розвит-

т ризм в Києві до 2015 ро ,
я нещодавно б ло затвердже-
но деп татами Київради. Про це
в прямом ефірі теле анал "Ки-
їв" розповіла начальни правлін-
ня т ризм КМДА Тетяна Сли-
ши . "Один з напрямів про рами
розвит т ризм в Києві до 2015
ро — це діловий т ризм. Я що
ви зверн ли ва , в про рамі
йдеться про б дівництво столи-
ці ділово о Міжнародно о он -
рес-центр на території Міжна-
родно о вистав ово о центр ,
що в Дніпровсь ом районі, я ий
план ється ввести в е спл ата-
цію вже до інця 2013 ро . Я а-
даю, це сприятиме том , аби за-
л чити до міста серйозних пред-
ставни ів світово о бізнес . Адже
через те, що нас бра вало та-
их вели их он рес-центрів,
Києві не проходили ні серйозні
он реси, ні онференції світово-
о рівня. Тепер це стане можли-

вим", — зазначила начальни
правління т ризм

Будівельне підприємство
"зекономило" на купівлі
картини вартістю 320 тисяч
гривень
Перевіряючи правильність нара-

х вання подат на доходи фізич-
них осіб на одном з иївсь их під-
приємств, співробітни и столичної
подат ової сл жби виявили фа т
неповної сплати подат під час
операції з продаж анти варної
артини. Я виявилось, ерівни
підприємства, я е займається б -
дівництвом, за рах но фірми при-
дбав ромадянина в азаний вит-
вір мистецтва, проте б дівельне
підприємство, б д чи подат овим
а ентом, неправильно тримало та
перерах вало подато на доходи
фізичних осіб, сплативши до бю-
джет 16 тисяч ривень замість ви-
значених за онодавством 54 тисяч
ривень. З ідно з нормами Подат-
ово о оде с , доходи від прода-

ж фізичною особою витворів мис-
тецтва ( артин, с льпт р тощо) та
предметів анти варіат оподат о-
в ються за став ою 15 (17) %, а не
за став ою 5 %, я обрало підпри-
ємство. У рез льтаті виявлених по-
р шень подат івцями донарахова-
но понад 38 тисяч ривень подат
на доходи фізичних осіб, я і ерів-
ни підприємства доведеться
сплатити до бюджет

У наступному році уряд 
продовжить виплату 
компенсацій за знеціненими
вкладами
У раїнцям, я і ще не отримали
омпенсації за знеціненими в ла-
дами Ощадбан СРСР, не варто
хвилюватись. Цей процес б де
продовж ватися і в наст пном
році. Про це заявив прем'єр-мі-
ністр У раїни Ми ола Азаров на
своїй сторінці в соціальній мережі
"Фейсб ". "У бюджеті 2013 ро
ці ошти за ладені", — зазначив
він

Ціни на комп’ютерну
техніку знизилися
Планшети продовжують плавне
"захоплення" IT�ринку
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

У цьом році но тб и, нетб и і планшети впевнено за-
бирають частин рин настільних ПК. С орочення бю-
джетів на інформаційні техноло ії в омпаніях спричини-
ло зменшення продажів дес топів. У порівнянні з пер-
шим півріччям 2011 ро їх обся и зб т в У раїні впали
на 30 %. Планшети продовж ють завойов вати сво о
споживача.

Цього року в світі буде продано 348,7 млн персональних комп'ютерів,

прогнозує дослідницька фірма "IHS iSuppli". Це на 1,2 % менше, ніж у 2011

році, коли продажі склали 352,8 млн комп'ютерів. "Спочатку ми думали, що

в 2012 році ринок комп'ютерів буде рости,— зауважує провідний аналітик

"IHS" Крейг Стайс.— Але після закінчення трьох кварталів стало зрозуміло,

що традиційного зростання показника, у тому числі за рахунок початку на(

вчального сезону, не буде".

Споживачі утримуються від придбання комп'ютерів у зв'язку з нестабіль(

ністю світової економіки, відзначають експерти. Крім того, інтерес до ком(

п'ютерів зміщується в бік планшетів і смартфонів. За даними мережі магази(

нів "DiaWest — Комп'ютерний світ", співвідношення продажів планшетів до

нетбуків становить 50% на 55 %, а до ноутбуків — 14 %.

Протягом 2012 року (по жовтень включно) споживачі переважно купува(

ли бюджетні ноутбуки. Головним чином вони звертали увагу на ціну, зов(

нішній вигляд, процесор і пам'ять, і менше — на розмір жорсткого диска.

Також на вибір бюджетних моделей впливав індекс споживчих настроїв.

Сьогодні виробники пропонують покупцям двоядерні ноутбуки. Також

відбувається збільшення обсягу їх оперативної пам'яті (навіть у бюджетних

лінійках). Крім того, на ринку вже представлений новий споживчий

продукт — ультрабук.

"У 2013 році ми очікуємо, що завдяки впливу таких споживчих характе(

ристик, як мобільність і автономність роботи, відбудеться зміщення діа(

гоналі даних пристроїв у бік зменшення екрану. А саме: розширення мо(

дельного ряду ультрабуків з діагоналями 13'3 і 11'6 дюймів. Не на остан(

ньому місці залишається увага виробників до їх ваги та дизайну. Ми поба(

чимо безліч стильних і легких моделей. У цілому ж, враховуючи зроста(

ючий інтерес користувачів до мобільних факторів, техніка в 2013—2014

роках буде ставати більш персоніфікованою",— коментує "Хрещатику"

директор з розвитку групи компаній "DiaWest — Комп'ютерний світ" Ра(

дислав Філатов.

Навесні 2012 року на ринку відчувалося істотне перезавантаження ноут(

буками, їх продавали практично за собівартістю. Якщо в березні ноутбук

можна було придбати за 3000 грн, то в липні такий самий — за 2800 грн. Не(

зважаючи на прогнози фахівців, що з вересня ціни на ноутбуки підвищать(

ся і повернуться до колишнього рівня, вони суттєво так і не змінилися

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 14 листопада 2012 року

Новий автоподаток — 
чого очікувати водіям
Експерти прогнозують, що вартість дорогих автівок зросте на 40 %

Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
"Хрещатик"

По пцям доро их автомо-
білів доведеться перепла-
ч вати 40% від їхньої вар-
тості в автосалоні. Про це
йдеться в за онопрое ті
№ 10558, я ий передбачає
нові зміни в Подат овом
оде сі У раїни.

Під дію документа підпадають

легкові автомобілі вартістю понад

700 мінімальних зарплат (понад 765

тис. грн) з об'ємом двигуна більше

3990 см куб. Запропонований авто(

податок буде поширюватись не ли(

ше на люксові бренди (Rolls(Royce,

Maybach, Ferrari та Maserati), а й на(

віть на такі марки, як BMW,

Mercedes, Audi, Lexus, Porsche тощо.

Ціна ідеї

Візьмемо для прикладу модель

BMW Х6: такі "колеса" в дилерській

мережі пропонують у середньому за

100 тис. дол. У разі ухвалення нових

змін до Податкового кодексу покуп(

цеві доведеться витратити 140 тис.

дол. А що вже говорити про "круті(

ші" іномарки, вартість яких перева(

лює, скажімо, за 200 тисяч євро?

На думку Мінфіну (який виступає

автором цього законопроекту —

Авт.), запропоноване нововведення

"дасть можливість підвищити вклад

заможних громадян у наповнення

бюджету". Проте в профільному

парламентському комітеті з питань

податкової політики висловлюють з

цього приводу певні зауваження.

"Передбаченими положеннями

цього законопроекту не враховано,

що до об’єктів оподаткування не бу(

дуть відноситися дорогі марки авто(

мобілів, у яких об’єми двигунів мен(

ше 3990 куб. см, а тому не будуть

оподатковуватися, — вважає Вале(

рій Хомутинник. — Запропонована

ставка оподаткування транспортних

засобів у розмірі 40 % може призвес(

ти до суттєвого збільшення вартості

автомобілів та зменшення обсягів їх

продажу в Україні".

Проти такого автоподатку висту(

пає й головне науково(експертне

управління (ГНЕУ) Верховної Ради:

"Дискусійною вважаємо пропозицію

оподаткувати податком на майно

легкові автомобілі з об’ємом ци(

ліндрів двигуна понад 3990 куб. см та

мотоцикли з об’ємом понад 995 куб.

см за ставкою 40 % вартості під час

придбання на митній території Укра(

їни або ввезення на митну територію

держави з урахуванням податку на

додану вартість". Зокрема подані до

проекту документи не містять жод(

них обґрунтувань щодо доцільності

встановлення саме такого розміру

ставки оподаткування. Крім того,

звертаємо увагу на те, що це збіль(

шить вартість автомобілів та мото(

циклів на 40 відсотків, однак подані

до проекту документи не містять ін(

формації, яким чином вплине запро(

вадження такої пропозиції на відпо(

відний товарний ринок".

Бізнес перейде в тінь?

У свою чергу автодилери вже роб(

лять невтішні прогнози: якщо за(

пропонований законопроект стане

законом, то власники автосалонів

будуть змушені або закриватися, або

переходити до "тіньового" ринку.

У цьому переконаний гендирек(

тор Всеукраїнської асоціації автоім(

портерів Олег Назаренко: "Для авто(

дилера простіше заплатити 10(від(

соткове мито, ніж організовувати

якісь "каламутні" схеми. Тепер це

відновиться, тим більше, що існують

схеми, за якими взагалі не спла(

чуються митні платежі. Наприклад,

через оформлення спадщини, агре(

гатне ввезення, переїзд на постійне

місце проживання".

За словами пана Назаренка, один

із можливих варіантів ухилення від

сплати "автоподатку" — поставка

нових автомобілів під виглядом

вживаних. Причина очевидна: згід(

но із законопроектом № 10558, опо(

датковуватимуть лише нові автомо(

білі. В такому разі "тіньова" схема

виглядає досить простою: нові ма(

шини купуватимуть за кордоном і

ставитимуть там на облік (на корот(

кий термін). А потім, після зняття з

обліку, "колеса" з нульовим автопро(

бігом вважатимуться такими, що бу(

ли у використанні.

Внаслідок недосконалості законо(

давства часто(густо створюються

штучні передумови для реального

ухилення від оподаткування. Напри(

клад, торгівля раніше вживаними

транспортними засобами відходить у

зону тіньової через біржі. За неофі(

ційними даними, близько 90 відсот(

ків "беушних" транспортних засобів

продається за посередництвом бірж.

При цьому оціночна вартість у бір(

жових угодах зазвичай складає не

більше 1000 гривень (незалежно від

марки та моделі транспортного засо(

бу). А це в десятки, а в окремих ви(

падках і в сотні разів менше їх реаль(

ної вартості.

Сьогодні можна навести лише

один(єдиний приклад, коли подат(

кові органи виграли судову справу

щодо нарахування відповідних сум

податку з продажу легкових автомо(

білів на товарній біржі: під час про(

дажу 17 автомобілів різних марок

загальне оподаткування було визна(

чено в сумі 25,5 тис. грн, тоді як за

даними ДАІ ринкова вартість цих

"коліс" перевищила 287 тис. грн (!).

Згідно з постановою Господарсько(

го суду м. Києва (щодо позову то(

варної біржі про визнання недійс(

ним рішення ДПІ у Печерському

районі м. Києва, яким біржі було

виставлено податкові зобов’язання

в сумі 107,0 тис. грн), заяву позива(

ча так і не задовольнили.

Отже, висновок напрошується не(

втішний: якщо запропонований за(

конопроект № 10558 ухвалять, сек(

тор продажу "беушних" транспорт(

них засобів отримає не меншу дина(

міку розвитку, аніж на ринку таких

самих нових товарів. До речі, в Єв(

ропі автовиробники зобов'язують

своїх дилерів займатися зворотним

викупом (trade(in) транспортних за(

собів, бо ця послуга вирішує одразу

дві задачі: стимулює продаж нових

авто та розширює клієнтську ауди(

торію відповідної марки за рахунок

залучення нових покупців (які ще не

зібрали достатньо грошей на нові

"колеса"). Крім того, в багатьох кра(

їнах ЄС торгівля уживаними авто за

системою зворотного викупу є на(

віть більш прибутковим бізнесом,

аніж продаж нових транспортних за(

собів.

Гра в рулетку

На жаль, у нас купівля автомобіля

подібна грі в рулетку. Українське за(

конодавство виписано так, що фі(

зична особа(продавець не несе жод(

ної відповідальності перед покупцем

при продажу йому неякісного або

навіть викраденого автомобіля. Зви(

чайно, постраждалий через суд до(

веде, що він є добросовісним набу(

вачем (який сплатив гроші). Але в

таких випадках придбаний автомо(

біль вже продати не можна. Як вам

перспектива?

Усі ці проблеми зникли б, якби у

нас замість автобазару був цивілізо(

ваний прозорий ринок автомобілів,

як нових, так і "беушних"

Запропонований автоподаток буде поширюватись 
не лише на люксові бренди (Rolls#Royce, Maybach,

Ferrari та Maserati), а й навіть на такі марки, як BMW,
Mercedes, Audi, Lexus, Porsche тощо
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Але ось уже протягом десятиліть

учені і медики світу б’ють на спо�

лох: ожиріння — це не просто зайві

кілограми, це хвороба, яка загрожує

життю людини. А ще — причина ін�

ших, дуже серйозних захворювань:

цукровий діабет, гіпертонія, слабке

серце, болі в суглобах, проблеми із

хребтом, ризик інфаркту та інсуль�

ту... список можна продовжувати.

Тому і живуть товстуни менше, а са�

ме їхнє життя перетворюється на

боротьбу: прості для звичайних лю�

дей речі для товстих — справжнє

випробування.

Досягши ваги у 120 кілограмів,

вони вже не можуть схуднути само�

стійно за допомогою дієт або фізич�

них навантажень. Без допомоги фа�

хівців їм не обійтися. Західні меди�

ки, вивчаючи ожиріння, довели, що

його можна ефективно лікувати хі�

рургічним методом.

Унікальна операція

Виявляється, хірургічне ліку�

вання ожиріння проводиться і в

Україні відділом хірургії травного

каналу та трансплантації кишеч�

ника Національного інституту хі�

рургії та трансплантології ім. О. О.

Шалімова. Керівник цього під�

розділу — доктор медичних наук,

професор, заслужений лікар

України Іван Тодуров. Саме під

керівництвом Івана Михайловича

у стінах інституту проводять уні�

кальні операції, які повертають

огрядних людей до життя.

Суть її полягає у тому, що хворо�

му видаляють частину шлунка та

“вимикають” частину кишечника,

щоб вуглеводи засвоювалися у по�

трібному для організму обсязі. Уче�

ні довели, що на “дні” шлунка ви�

робляється гормон, який провокує

відчуття голоду — грелін. Ця ділян�

ка шлунку і видаляється. Після опе�

рації відчуття ситості у хворих на�

ступає набагато швидше. Процес

схуднення після втручання відбу�

вається дуже стрімко і триває кілька

років. Причому пацієнти можуть

“запрограмувати” свою вагу на ба�

жану, і процес схуднення на ній зу�

пиниться.

Операція надзвичайно складна і

триває 8 годин. Хворим на ожирін�

ня дуже важко підібрати наркоз, бо

вони часто мають цілий “букет” ін�

ших тяжких хвороб, тому потрібне

застосування препаратів для під�

тримки роботи серця.

Перевірено на собі

Іван Тодуров про ожиріння знає

не з чуток. Маючи середній зріст,

ще трохи більше двох років тому він

важив 180 кілограмів! Звідси — цук�

ровий діабет 2�го ступеня, високий

тиск, хворе серце...

Як справжній лікар, Тодуров пе�

ревірив новий метод на собі. Адже

іншого способу врятувати себе та

довести пацієнтам, що вихід є, у

нього не було. Довгий час у відділі

вивчали методику, і врешті “ви�

пробували” її на Тодурові. Після

операції Іван Михайлович втратив

90 кілограмів, має гарний вигляд і

зараз тільки згадує про колишні

болячки.

За два з половиною роки відділом

було прооперовано 53 пацієнти. Усі

зараз задоволені результатом. Кіло�

грами "пішли", забравши із собою і

підвищений вміст цукру, і хропін�

ня, і постійний біль у ногах та спи�

ні. На їх місце прийшли добре са�

мопочуття, активність, а головне —

бажання жити далі.

До речі, багато українців знають

і іншого Тодурова — Бориса Ми�

хайловича. Він — директор Київ�

ського міського центру серця, док�

тор медичних наук, професор, ла�

уреат всеукраїнської премії “Гор�

дість країни 2011” в номінації “Лі�

кар року”. Саме Борис Михайло�

вич 2000 року вперше в Україні

здійснив трансплантацію серця

людини.

Вихідними у Київському центрі

серця відбулося перше засідання

клубу “Переможці зайвої ваги”.

Організували захід брати Тодурови.

Причина зустрічі проста. У нас в

країні людям, хворим на ожиріння,

нема куди звернутися навіть за по�

радою, поділитися своїми пробле�

мами, обмінятися досвідом. Тож на

захід прийшли і ті, хто схуднув за

допомогою згаданої операції, і ті,

хто тільки думає про неї.

Слово пацієнтам

Колишня пацієнтка Оксана роз�

повіла, що задовго до зустрічі з лі�

карями з інституту Шалімова роби�

ла бандажування шлунку (за допо�

могою спеціальної манжети він пе�

ретягується, щоб людина не могла

багато їсти). Жінка худла, але ман�

жета розтягується, її треба знімати,

а значить — робити нову операцію.

“Мені було важко дихати, без сліз я

не могла пройти і 20 метрів. Жити

не хотілося!” — розповіла Оксана.

Після операції в інституті Шалімо�

ва жінка втратила 60 кілограмів за

11 місяців, цукор у крові знизився,

з’явилася купа енергії. Каже, що

цей метод просто�таки врятував її.

Ще один пацієнт розповів, що

після операції можна їсти все, що

завгодно, навіть тістечка, жирну

їжу. Нічого не забороняється, а от

смаки змінитися можуть. “Я раніше

м’ясо дуже любив, а зараз не хо�

четься”,— зазначив чоловік, який

виписався 5 тижнів тому.

Разом з ним у палаті лежала жін�

ка з Ірландії. Вона теж була на зу�

стрічі клубу, тільки віртуально —

через Скайп. Вона розповіла, що

коли дізналася, що через зайву вагу

у неї розвинувся цукровий діабет,

перелякалася. Адже наслідком хво�

роби може стати сліпота, гангрена

ніг. Почала шукати, де роблять по�

дібні операції. Поїхала до Москви,

але там їй відмовили через високий

рівень цукру у крові і гіпертонію,

сказали, що оперувати небезпечно.

В Інтернеті доля звела її з колиш�

ньою пацієнткою Тодурова, яка

розповіла, що цей метод викорис�

товують у Києві. Вона зв’язалась з

лікарем, домовилась про зустріч.

“Краще хай мені відріжуть шлунок,

ніж я осліпну чи залишуся без

ніг!” — сказала ірландка, коли

вперше зустрілася з медиком. Зараз

жінка важить на 18 кілограмів мен�

ше, не п’є пігулки від діабету.

Хірургія ожиріння — метод

ефективний, але ще дуже молодий.

Операції, які проводить Іван Тоду�

ров, почали робити трохи більше

тридцяти років тому. Треба сказати,

що і коштує таке лікування неде�

шево. Але якщо порівняти його

вартість з закордонним, то різниця

досить відчутна. Як зазначають фа�

хівці, проблема зайвої ваги дуже

актуальна для українців, адже за

статистикою майже 400 тисяч спів�

вітчизників мають критичну стадію

ожиріння

Святі безсрібни и Косма і Даміан
(III ст.) б ли рідними братами, я і
народилися в Азії. Бать о їхній б в
ре та язични , мати — християн а.
Вона віддала їх в навчання рамоті
до я о ось бо обоязливо о чолові а.
Т т, звичайно, оловною на ою б -
ло Божественне Писання, але в той
же час вони, р хомі любов’ю до
стражденно о люд , вивчали лі ар-
сь на , дізнавалися про цілющі
властивості трав і рослин.

Господь благословив добрий їх намір і дарував

їм особливу благодать — дар зцілень і чудотворін�

ня. Хвороби припинялися, як тільки починали

лікувати Косма і Даміан. Це, зрозуміло, привер�

тало до них безліч хворих всякого роду. Сліпі,

криві, розслаблені, біснуваті оточували чудотвор�

ців. Але святі цим не обтяжувалася. Мало того,

щоб бути доступнішим для хворих, вони самі шу�

кали їх і для цього переходили з міста в місто, з

села в село і всім хворим, без різниці статі й віку,

звання і стану надавали зцілення.

І це робили вони не для того, щоб збагатитися

або прославитися, а з самою чистою, високою

метою — служити стражденним заради Бога, лю�

бов до Бога висловити в любові до ближніх. Тому

вони ні від кого ніколи не брали ніякої винаго�

роди за свою працю, ніяких навіть знаків подяки

за власні благодіяння. Даром отримали вони

благодать від Бога, даром і роздавали її. Про од�

не тільки просили вони зцілених ними: щоб ті

твердо вірили в Христа, свято жили у Христі. Ко�

ли ж зверталися за лікуванням не християни, то

вони намагалися одночасно навернути їх до

християнської віри. Таким чином, лікуючи тілес�

ні недуги, вони в той же час лікували і недуги ду�

шевні.

За це безкорисливе служіння стражденному

людству, за ці дивні зцілення хвороб невиліков�

них Свята Церква величає їх безсрібниками та

чудотворцями.

Після смерті святі безсрібники здійснили та�

кож багато чудес. У читті�мінеях митрополита

Макарія є опис дванадцяти чудес, здійснених

безсрібниками та чудотворцями Космою та Дамі�

аном біля чудової і преславної церкви, влаштова�

ної на місці їх поховання. У цю церкву з близьких

і далеких країн стікалися хворі всякого роду.

Чудотворці допомагали не тільки хворим лю�

дям, а й лікували звірів. Моляться безсрібникам у

випадку хвороб, про заступництво при укладанні

шлюбу (щоб шлюб був щасливим) і особливо про

заступництво учням

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української 

православної церкви

Святі Косма і Даміан, 
безсрібники Азійські 

У Шевченківському районі
відкрили школу адаптації 
для хворих на цукровий 
діабет
На базі районної полі ліні и № 3 Шевчен-
івсь о о район від рили “Ш ол соціаль-
ної адаптації людей з ц ровим діабетом”.
Завдання ново о за лад — поширення

знань щодо цієї нед и серед хворих та їх
рідних. Відвід вачам роз аж ть про ритерії омпенсації в леводно о
обмін , нормальні по азни и рові, а та ож про методи запобі ання та
лі вання можливих острих та хронічних с ладнень діабет . Б де ор-
анізоване навчання стосовно само онтролю (визначення рівня лю о-
зи рові, ацетон в сечі, ведення щоденни а, с ладання планів хар-
ч вання).
Заняття в Ш олі проводитим ться відповідно до затверджених пла-

нів. Відвідати за лад можна б де за адресою: в л. Ризь а, 1 (районна
полі ліні а № 3 Шевчен івсь о о район ).
За алом в районі проблемі захворюваності на ц ровий діабет при-

діляють значн ва . Та , нещодавно для людей похило о ві — під-
опічних Територіально о центр — прочитали ле цію на тем “Ц ро-
вий діабет”.
Я відомо, іль ість людей, я і страждають на це захворювання, що-

ро атастрофічно зростає. За про нозами, іль ість та их хворих
нашій раїні через 20 ро ів збільшиться майже до 4 млн осіб.
В Шевчен івсь ом районі із обстежених в 2012 році 17,5 тисячі осіб

вперше виявили ц ровий діабет майже 400 меш анців

На Подолі перевірили 
стан готовності 
нових амбулаторій 
сімейної медицини
Голова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о

перевірив я ість ви онання ремонтних робіт
в майб тніх амб латоріях сімейної медици-
ни, отрі план ють від рити в р дні 2012
ро . Зо рема з метою наближення первин-
ної меди о-санітарної допомо и на засадах

сімейної медицини до населення Подільсь о о район нові медичні за-
лади працюватим ть за адресами: в л. Пол ова, 57 та в л. Бест же-
ва, 32.
Амб латорії за альної лі арсь ої пра ти и обсл ов ватим ть майже

7500 меш анців, я их б д ть обстеж вати та лі вати по два сімейних
лі арі дві зміни. О рім цьо о, ор аніз ють онс льтативні прийоми і-
не оло а та педіатра, проводитим ть забір за альних лабораторних
досліджень, працюватиме фіз абінет, аптечний п н т, ЕКГ- абінет та
маніп ляційний.
На адаємо, в 2011 році в Подільсь ом районі введено в е спл ата-

цію амб латорії за альної лі арсь ої пра ти и сімейної медицини на
в л. Еле три ів, 26, в л. Фр нзе, 107, в л. Мостиць ій, 9 та в л. Воло-
сь ій, 47

Творчі колективи Голосієва
пройшли атестацію
У цьом році проходить атестація х дожніх

аматорсь их оле тивів Голосіївсь о о
район на підтвердження та присвоєння
звання “народний”, “зраз овий”.
Наразі відб лась атестація з образотвор-

чо о та де оративно-при ладно о жанр в
приміщенні дитячо-юнаць о о л б “Весел-
а” ЦС “Щасливе дитинство”. А з во ально-

хорово о та хорео рафічно о жанр — в приміщенні Національно о ні-
верситет біорес рсів та природо орист вання У раїни.
Та , вже підтвердили свої звання х дожні оле тиви Голосієва: на-

родна ст дія ре онстр ції трипільсь ої ерамі и “Товариство-Коло-
Ра”, народна ст дія “Бере иня” Територіально о центр соціально о
обсл ов вання, народна “Ст дія- алерея творчості інвалідів “Ми д -
хом незламні”, зраз ова ст дія де оративно-при ладно о мистецтва
“Умілі р и” дитячо-юнаць о о л б ДЮК “Весел а” ЦС “Щасливе
дитинство”, зраз ова ст дія образотворчо о мистецтва “Чарівний
пензли ” дитячо-юнаць о о- л б “Весел а” ЦС “Щасливе дитин-
ство”, народний ансамбль пісні і танцю “Колос” НУБіП У раїни, на-
родний во альний ансамбль “Доброта” Б дин ветеранів Голосіїв-
сь о о район , народний ансамбль танцю “Перлина” МАУП, народ-
ний во альний ансамбль раїнсь ої пісні “Червона алина” Б дин
льт ри “Конча-Заспа”, фоль лорний рт “Надвечір’я” мі рорайон

“Корч вате”.
Управління льт ри, т ризм та охорони льт рної спадщини Голо-

сіївсь ої РДА привітало часни ів та побажало їм подальших творчих
спіхів. Проведення атестацій триватиме і надалі

У Деснянському районі 
відкрито Центр зі збору 
подарунків 
до Дня Святого Миколая
В ор анізації Товариства Червоно о Хрес-

та Деснянсь о о район ор анізовано Центр
зі збор подар н ів до Дня Свято о Ми о-
лая.
“Ми запрош ємо ор анізації, омпанії,

меш анців район стати спонсорами та взяти часть а ції “Подар н-
и від Ми олайчи а”, я а розпочалася 6 листопада і триватиме до 19
р дня нинішньо о ро . Подар н и, я і б де надано до Центр , отри-
мають діти-сироти, діти з обмеженими можливостями. Та ож працю-
ватиме пошта Діда Мороза",— розповіла олова районної ор анізації
Товариства Червоно о Хреста Валентина Романю .
Центр зі збор подар н ів розташовано за адресою: м. Київ, в л.

К рчатова, 8-а, тел. 518-54-27

Дніпровці влаштували 
“Родинне свято”
У відділеннях соціально-медичної реабілі-

тації дітей, хворих на ДЦП, а та ож ранньої
соціальної реабілітації дітей-інвалідів тери-
торіально о центр соціально о обсл ов -
вання Дніпровсь о о район столиці відб -
лось від рите м зичне заняття “Родинне
свято”. Разом із бать ами до цьо о заход
от валися діти, я і проходять рс лі ван-

ня та реабілітації в відділеннях центр .
Рідні та ості, запрошені на “Родинне свято”, з вели им задоволен-

ням дивилися й сл хали діто , я і за допомо ою бать ів, під ч йним е-
рівництвом вихователів, вчителів-реабілітоло ів, м зично о ерівни а
по аз вали свої здібності. Ганна Василен о й Альона Кр ли співали
пісні, Бо дан Галдець ий й Дмитро Бевзю читали вірші, а Тимофій
Литвинен о і Саша Корявий розповіли всім, “я і мої мама й тато”. Не
заб ли діти й про своїх люблених дід сів і баб сь. Про них розповіли
Аліна Пархомен о і Рінат Мемджанов.
Вед ча свята — вчитель-реабілітоло Марина Поля ова — запропо-

н вала остям та бать ам разом із малечею взяти часть м зичній
постановці аз и “Колобо ”, роль оловно о ероя я ої ч дово зі рав
Бо дан Галдець ий.
Напри інці свята, за звичаєм, дітям влашт вали солод ий стіл

У Європі на початку 2011 року ожирінням страждали
більше 15 млн дорослих і понад 15 млн дітей. 

Учені прогнозують, що до 2015 року зайва вага буде 
у 2,3 млрд чоловік, а кількість хворих на ожиріння

сягне 700 млн. 

Новини районівПорятунок для товстунів
В інституті ім. О. О. Шалімова людей з зайвою вагою повертають 
до життя

Олександра ШЕСТЕРИКОВА
спеціально для “Хрещатика”

Вихідними Київсь ом місь ом центрі серця зібрала-
ся вели а іль ість товст нів: т т відб лося перше засі-
дання л б “Переможці зайвої ва и”. Побачавши пов-
них людей по телевізор або на в лиці, ми д маємо:
“Менше б по “ма дональдсах” ходили!”. У людей, да-
ле их від проблем зайвої ва и, повнота асоціюється з
вели ою іль істю їжі на столі та фаст-ф дом...

За два з половиною ро и в інстит ті б ло прооперовано 53 пацієнти з зайвою ва ою



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
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Про затвердження Київської міської програми контролю за утриманням

домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами на 2012 — 2016 роки

Рішення від 5 квітня 2012 року № 382/7719
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про

захист тварин від жорстокого поводження", рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 "Про Порядок розроблення,
затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою вирішення питання щодо регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманними методами та врегулювання відносин у сфері утримання та поводження з домашніми та іншими
тваринами в місті, в межах функцій органу місцевого самоврядування Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Одним із важливих критеріїв належності до європейської цивілізації є

ставлення суспільства до тварин.
На території міста Києва приблизно кожна 14#та родина має

домашню тварину. Для людини є природним утримання домашніх
улюбленців, однак їх неконтрольоване розмноження і безвідповідальне
ставлення до них власників тварин, з вини яких вони стають
загубленими, кинутими у місцях продажу, призводить до постійного
збільшення кількості безпритульних тварин.

Від ситуації з неконтрольованою народжуваністю домашніх тварин та
відповідно чисельністю безпритульних тварин у м. Києві потерпають і
мешканці міста, і самі тварини.

Через відсутність у достатній кількості створених та належним чином
облаштованих місць та зон для вигулу, дресирувальних майданчиків
власники здійснюють вигул собак на територіях загального
користування, у зелених і рекреаційних зонах, що призводить до
збільшення конфліктних ситуацій між власниками тварин та
пересічними громадянами (напади на людей, покуси, погіршення
санітарного стану в багатоквартирних будинках внаслідок неналежного
утримання тварин). Крім того, до збільшення вищезазначених
конфліктних ситуацій призводить також велика кількість безпритульних
тварин.

У зв'язку з великою чисельністю тварин у місті та не налагодженою
системою збору та утилізації відходів життєдіяльності тварин існує
загроза ураженості ґрунту (дитячих майданчиків, парків, скверів тощо)
збудниками антропозоонозів і паразитарних захворювань, а також
створення умов для високого рівня ризику зараження населення,
насамперед дітей.

З іншого боку, неналежний догляд за домашніми тваринами та
велика чисельність безпритульних тварин призводять до того, що
тварини гинуть та отримують травми у дорожньо#транспортних
пригодах, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратись, хворіють
інфекційними хворобами. Неконтрольована кількість безпритульних
тварин призводить до байдужого, негативного, жорстокого ставлення
до них, а зрештою й до людей, і таким чином викликає підвищення
конфліктогенності в суспільстві.

Причинами зазначених явищ є:
# недосконалість нормативно#правової бази у цій сфері.
Діюча правова база досить поверхнево врегульовує питання

утримання домашніх тварин, захисту тварин від жорстокого
поводження, регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами, не враховує повною мірою прецедентів, що
виникають, і не має чіткого механізму застосування.

# відсутність мотивації серед власників тварин до дотримання
встановлених правил утримання тварин.

У місті не створені належні умови для утримання тварин: не створена
відповідна інфраструктура — місця і зони для вигулу, дресирувальні
майданчики, кладовища для тварин, недосконала система реєстрації та
ідентифікації тварин, контролю за їх розмноженням, утриманням та
подальшим переміщенням.

# недостатній рівень свідомості, культури та інформованості
власників тварин та мешканців міста спричиняє те, що основна частина
власників тварин взагалі не дотримуються правил утримання тварин;

# недостатній рівень свідомості, культури та інформованості
волонтерів, що опікуються безпритульними собаками та котами,
спричиняє те, що значна їх частина взагалі не дотримуються правил
утримання тварин, сприяють збільшенню кількості зграй біля об'єктів
соціальної сфери, своїми діями погіршують санітарно#епідеміологічний
стан у місті.

Популяція безпритульних тварин поповнюється за рахунок:
тварин, які мали власника, але були загублені, залишені з ініціативи

власника на вулиці, покинуті в місцях несанкціонованого продажу тощо.
Слід зазначити, що подібні явища мають місце внаслідок
неконтрольованого та безвідповідального розмноження домашніх
тварин;

розмноження існуючих безпритульних тварин (одна самка в рік
народжує 8 — 12 цуценят);

безпритульних тварин, які мігрували з приміських районів на так звані
"вільні території".

Як доводить світовий досвід, масове знищення тварин не вирішує
проблеми зменшення їх чисельності, сприяє створенню неконтрольованої
ситуації з чисельністю безпритульних тварин, є найбільш неефективним
та економічно витратним методом її регулювання та провокує ескалацію
жорстокості в суспільстві.

Найбільш ефективним шляхом регулювання чисельності
безпритульних тварин є реалізація засобів запобігання
неконтрольованому розмноженню тварин, що мають власників,
здійснювана державною та/або місцевою владою за участю громадських
організацій.

Засобами такого запобігання є:
# стерилізація безпритульних собак та котів;
# пільгова стерилізація тварин, що мають власника, для соціально

вразливих верств населення (з низьким рівнем доходу # пенсіонери,
інваліди тощо), заходи з заохочення стерилізації;

# просвітницька робота з населенням (соціальна реклама, публікації,
теле# й радіопередачі, лекційна робота в навчальних закладах тощо).

25.10.2007 рішенням Київської міської ради № 1080/3913 було
ухвалено Програму регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами на 2008 — 2011 рік та нові Правила утримання
собак і котів у Києві. Програма передбачала вилов і масову стерилізацію
безпритульних тварин з подальшим їх поверненням на місця
попереднього перебування (ВСП). У свою чергу Правилами було
передбачено відповідальне ставлення власників до здійснення контролю
над розведенням домашніх тварин. Таким чином, сукупно Програма й
Правила були спрямовані на "перекриття" обох джерел поповнення
кількості безпритульних тварин — і їхнє природне розмноження, і
поповнення за рахунок неконтрольованого розмноження власницьких
тварин.

Але недооцінка зазначених чинників, які сприяють запобіганню
неконтрольованому розмноженню тварин, а також неналежний рівень
організаційного та фінансового забезпечення унеможливили реалізацію
заходів, передбачених вищезгаданими нормативно#правовими актами.
Таким чином на сьогодні залишаються відкритими питання недостатньої
кількості центрів тимчасової перетримки тварин, відсутності дієвого
механізму заохочення власників тварин до їх реєстрації та стерилізації,
недосконалої системи контролю за обліком та ідентифікацією тварин, за
діяльністю волонтерів#опікунів, а також неконтрольованого розведення та
безвідповідального ставлення власників до своїх тварин.

З іншого боку, залишається відкритим питання громадського контролю
діяльності та фінансового забезпечення згідно з чинним законодавством
відповідальних виконавців Програми, зокрема установ та організацій, які
здійснюють вилов та утримання безпритульних тварин у притулках будь#
якої форми власності. Також не здійснювались повною мірою
інформаційно#просвітницькі заходи, відсутня масштабна соціальна
реклама щодо захисту тварин від жорстокого поводження, соціальної
значимості і користі домашніх тварин, дотримання прав власності на
домашніх тварин.

Зазначені чинники призвели до диспропорцій у реалізації Програми
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами,
внаслідок чого істотного покращення ситуації з безпритульними
тваринами та санітарно#епідеміологічного і екологічного стану м. Києва
не відбулося.

Ситуація з безпритульними тваринами на сьогодні є недостатньо
контрольованою, трапляються вбивства тварин та жорстоке поводження
з ними, що провокує ескалацію жорстокості в суспільстві та зростання
рівня конфліктогенності.

Оскільки зазначені питання залишаються актуальними, а термін дії
чинних Програм регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами та вирішення проблем з утримання домашніх
тварин вичерпується, виникає необхідність розроблення нової

комплексної Програми, яка враховує актуальність проблеми, усі
вищезазначені чинники і спрямована на ефективний контроль над
утриманням домашніх тварин і зменшення чисельності безпритульних
тварин у місті гуманними методами, зниження соціальної напруги і рівня
конфліктогенності, викликаних ситуацією з безпритульними тваринами,
запобігання поширенню жорстокості та впровадження в суспільну
свідомість стандартів гуманного ставлення до живих істот і шанобливого
ставлення до життя як цінності.

3. Мета Програми
Основною метою реалізації Київської міської Програми контролю за

утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних
тварин гуманними методами на 2012 — 2016 роки є:

здійснення контролю за утриманням та чисельністю домашніх тварин,
які мають власників, у м. Києві;

зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві гуманними
методами;

впровадження прийнятих рішенням Київської міської ради від
25.10.2007 № 1079/3912 Положень про функціонування місць та зон для
вигулу тварин у м. Києві і про функціонування майданчиків для
дресирування собак;

створення комфортних і таких, що виключають жорстокість, умов для
життя людей та гуманного середовища для існування тварин;

зниження соціальної напруги і рівня конфліктогенності, викликаних
ситуацією з безпритульними тваринами, запобігання поширенню
жорстокості;

впровадження в суспільну свідомість стандартів гуманного ставлення
до живих істот і шанобливого ставлення до життя як цінності.

Програма визначає основні засади гуманного утримання та
поводження із тваринами в місті; правові, економічні та організаційні
засади діяльності юридичних та фізичних осіб у сфері утримання та
поводження з тваринами.

Програма спрямована на формування в місті Києві повноцінного
співіснування людей і тварин та забезпечення проведення єдиної
політики у сфері утримання та поводження з тваринами, що відповідає
законодавству України.

Дія Програми поширюється на собак і котів, які мають власників, а
також на безпритульних собак та котів, які знаходяться на території м.
Києва.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Правові аспекти
Програма розроблена відповідно до Закону України "Про захист

тварин від жорстокого поводження", а також вимог та наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних
програм", Порядку розроблення, затвердження та виконання міських
цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 29.10.2009 № 520/2589.

Програма базується на Конституції України, законах України "Про
захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про
охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну
медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю
України — місто#герой Київ", "Про об'єднання громадян", "Про
інформацію", "Про доступ до публічної інформації", стандартах і
директивах Міжнародного Епізоотичного Бюро (ОІЕ) 2009 року,
рекомендації Міжнародної коаліції по регулюванню чисельності тварин#
компаньйонів (ICAM Coalition) 2007 року та інших нормативно#правових
актів у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами, інших
нормативно#правових актах, що регулюють відносини у сферах місцевого
самоврядування, діяльності громадських організацій та захисту об'єктів
тварин і протидії жорстокому поводженню з тваринами.

Незважаючи на існування низки нормативно#правових актів у сфері
утримання та поводження з домашніми тваринами, захисту тварин від
жорстокого поводження, чинна правова база все ще має значну кількість
прогалин, що унеможливлює ефективне вирішення питань, пов'язаних з
порушеними проблемами.

Тому існує необхідність у її вдосконаленні шляхом внесення змін,
доповнень та уточнень до чинних нормативних актів, а також розробки
нових як на загальнодержавному, так і місцевому рівнях.

Зокрема, потребують нормативного врегулювання питання
підвищення рівня відповідальності за порушення правил утримання
тварин, здійснення контролю за продажем тварин, збирання,
знешкодження і утилізації загиблих тварин та відходів життєдіяльності
тварин, центрів та пунктів тимчасової перетримки тварин та притулків для
тварин.

У цій Програмі терміни вживаються в такому значенні:
гуманне ставлення до тварин — дії, що відповідають вимогам захисту

тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе
ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращення якості їх життя тощо;

домашні тварини (непродуктивні) — собаки та коти, які утримуються
власниками як домашні улюбленці, компаньйони#помічники (поводирі
незрячих, охоронці житла та іншого майна), що знаходяться під
контролем (наглядом) власника, членів його сім'ї або уповноваженої
власником особи, а також повинні бути ідентифіковані;

безпритульні тварини — собаки та коти, покинуті, загублені, що втекли
або іншим чином залишилися поза межами свого утримання без догляду
людини, а також ті з них, що утворили напіввільні угруповання, здатні
розмножуватися поза контролем людини;

опікувані тварини — піддані щепленням та стерилізації собаки та коти,
що перебувають під опікою фізичних осіб, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних
організацій в умовах повністю або частково створених діяльністю людини;

опікун тварини # фізична особа, підприємство, установа, організація
незалежно від форм власності, громадські і благодійні організації, що
опікуються тваринами на волонтерських засадах і несуть відповідальність
за стан тварини;

опіка над твариною — догляд за опікуваною твариною для
забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб,
забезпечення заходів з профілактики захворювань тварини та
спрямованих на недопущення її безконтрольного розмноження без зміни
її ареалу перебування;

власник тварини — юридична або фізична особа, яка здійснює догляд
за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах,
що не суперечать законодавству, і несе відповідальність за стан тварини
та її дії згідно з чинним законодавством;

утримання в домашніх умовах — утримання домашніх собак та котів в
умовах, що виключають їх вільне переміщення за межами квартири,
подвір'я окремого будинку;

стерилізація — гуманний метод регулювання чисельності тварин
шляхом хірургічного позбавлення тварини здатності до відтворення
потомства (репродуктивної здатності);

евтаназія — гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх
передсмертні страждання;

жорстоке поводження з тваринами — побої, знущання, залякування,
навмисне поранення та каліцтво тварин; дратування тварин,
нацьковування одних тварин на інших; покинення тварин без догляду або
в безпорадному стані; порушення зоотехнічних, зоогігієнічних та
ветеринарно#санітарних норм їх утримання; вчинення над тваринами
експериментів та процедур, що спричиняють страждання та/або
здійснюються з порушенням закону; використання технічних засобів, які
примушують тварин до перебування у протиприродних позиціях, що
викликають надмірні страждання, пошкодження тіла або загибель тварин;
транспортування тварин способами, що призводять до страждань та
стресу тварин; використання жорстоких способів у вихованні та годуванні
тварин; інші дії, що суперечать нормам чинного законодавства, які
спрямовані на захист тварин від жорстокого поводження, та спричиняють
тваринам біль, каліцтва, травми, страждання, стрес, призводять до їх

передчасної загибелі;
жорстоке умертвіння тварин — умертвіння тварин без застосування

знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;
соціалізація тварин — спрямований на адаптацію тварини до

співіснування з людьми процес засвоєння навичок і зразків поведінки, які
роблять тварину соціально безпечною;

притулки для тварин — неприбуткові установи, спеціально призначені
для утримання тварин постійно або тимчасово та облаштовані згідно з
вимогами чинного законодавства;

карантинування — заходи щодо запобігання занесенню заразних
захворювань, що передбачають тимчасове ізольоване утримання тварин
(на карантинних майданчиках) та проведення необхідних лабораторно#
діагностичних досліджень тварин, які надійшли до місць утримання;

центри тимчасової перетримки тварин (карантинний майданчик) —
спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені
для проходження карантину та перетримки безпритульних тварин, після
стерилізації, до моменту повного одужання (впродовж 8 — 10 днів) і
передачі під опіку;

особливо небезпечні хвороби — зоонози, що входять до списку
особливо небезпечних хвороб і можуть швидко поширюватися у значних
масштабах незалежно від державних кордонів, які в подальшому
матимуть значні соціально#економічні наслідки або можуть становити
загрозу для здоров'я людини чи тварини і суттєво вплинути на
міжнародну торгівлю тваринами та продуктами тваринного походження;

зоонози — хвороби, що передаються людям від тварин;
реєстрація та облік тварин — процес обліку та ідентифікації тварин

шляхом збирання та занесення відповідної інформації щодо тварини та її
власника або опікуна до загальної електронної бази з урахуванням вимог
Закону України "Про захист персональних даних", постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний реєстр
баз персональних даних та порядок його ведення" від 25.05.2011 N 616
та ін., видача власникам або опікунам тварин реєстраційних посвідчень та
відмітних знаків з метою контролю за чисельністю тварин в Києві та за
дотриманням власниками та опікунами тварин ветеринарних та
санітарно#епідеміологічних вимог;

ідентифікація тварин — присвоєння тварині особистого
ідентифікаційного номера шляхом електронної ідентифікації, маркування
тощо;

єдиний реєстр опікунів тварин — загальноміська база даних, що
функціонує в електронному режимі та містить інформацію щодо всіх
зареєстрованих у Києві опікунів тварин, яку веде комунальне
підприємство "Центр ідентифікації тварин";

загальна електронна база даних непродуктивних тварин у м. Києві —
автоматизована система збору, накопичення, обробки та зберігання
даних, що містить інформацію щодо всіх зареєстрованих у м. Києві
тварин, котрі мають власників або опікунів, яку веде комунальне
підприємство "Центр ідентифікації тварин";

об'єкти соціально#культурного призначення — об'єкти охорони
здоров'я, дитячі дошкільні заклади, будинки#інтернати для престарілих та
інвалідів, табори відпочинку та оздоровлення дітей, об'єкти культури й
аматорського спорту, заклади освіти.

Концептуальною основою шляхів і засобів розв'язання проблеми є:
взаємодія органів державної влади, місцевого самоврядування,

інститутів громадянського суспільства та закладів освіти і науки;
комплексність і збалансованість заходів, їх зв'язок з актуальними

проблемами міста, зокрема, поліпшенням санітарного та епізоотичного
стану;

врахування основних загальнодержавних нормативно#правових та
директивних документів, що стосуються державної політики в галузі
охорони тварин;

поширення державної політики в напрямі європейської інтеграції щодо
приведення міста до рівня європейської столиці у сфері охорони тварин
та створення відповідної інфраструктури;

ініціювання внесення змін щодо вдосконалення нормативно#правової
бази (в межах компетенції місцевого самоврядування) з питань охорони
тварин на рівні міста;

забезпечення на міському рівні відповідно до Закону України "Про
захист тварин від жорстокого поводження" розроблення та впровадження
механізмів контролю народжуваності та утримання домашніх та
опікунських собак та котів, регулювання чисельності безпритульних
тварин і підвищення ефективності заходів із запобігання жорстокому
поводженню з тваринами;

широке впровадження новітніх методів та технологій гуманного
поводження з безпритульними тваринами;

пропаганда гуманного ставлення до тварин серед населення міста,
формування культури поводження з домашніми і безпритульними
тваринами.

Заходи щодо виконання завдань Програми
Здійснення контролю за дотриманням правил утримання домашніх

тварин. Реєстрація та ідентифікація
З метою забезпечення комфортних умов співіснування людей і

домашніх непродуктивних тварин у місті, зменшення кількості
конфліктних ситуацій, пов'язаних з тваринами, зменшення випадків
покусів собаками людей або травмування інших тварин, зменшення
кількості бездоглядних та безпритульних тварин, формування гуманного
відношення до тварин необхідно здійснювати постійний контроль за
дотриманням встановлених правил утримання тварин. З цією метою
мають регулярно проводитися рейди#перевірки по території м. Києва,
особливо в парках, скверах, де здебільшого здійснюється вигул тварин,
та в місцях громадського відпочинку, а також має здійснюватися
реагування на звернення, скарги, повідомлення громадян про факти
порушень правил утримання тварин.

У разі виявлення правопорушень, пов'язаних з утриманням тварин, з
метою притягнення до відповідальності має бути встановлений власник
тварини. Найбільш ефективний спосіб ототожнення тварини з
конкретним власником — це використання реєстрації та ідентифікації.

Реєстрація та ідентифікація є важливим засобом для здійснення
єдиного обліку тварин, які утримуються юридичними та фізичними
особами, у т. ч. для організації пошуку загублених тварин та повернення
їх власникам; контролю за чисельністю безпритульних тварин; здійснення
контролю за дотриманням ветеринарно#санітарних вимог; забезпечення
епізоотичного благополуччя; вирішення проблемних питань і конфліктних
ситуацій, пов'язаних з утриманням домашніх собак та котів.

Реєстрація та ідентифікація тварин може бути основою для
застосування відповідної законодавчої бази (включаючи законодавство,
згідно з яким власник несе відповідальність за викинуту на вулицю
тварину, і норми про обов'язкові регулярні щеплення від сказу). Це має
підвищити відповідальність власників, оскільки по тварині можна
ідентифікувати його господаря.

Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом
усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження жетону.

Ідентифікація тварин здійснюється візуальним способом (жетон) та
електронним (чіпування).

Дані про тварину та її власника вносяться до загальної електронної
бази домашніх непродуктивних тварин у м. Києві.

Створення інфраструктури для утримання домашніх непродуктивних та
інших тварин у м. Києві

Для покращення санітарно#епідеміологічного, епізоотичного та
екологічного стану міста, зменшення кількості випадків порушення
власниками собак вимог Правил утримання домашніх собак та котів у 
м. Києві має бути створена відповідна інфраструктура — майданчики для
дресирування, зони та місця для вигулу, а також місця для поховання
тварин.

Майданчики для дресирування собак створюються з метою:
підвищення рівня керованості та адаптованості в умовах міста собак

усіх порід;
проведення тестування за Програмою "Собака#компаньйон",

1. Затвердити Київську міську програму контролю за утриманням
домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин
гуманними методами на 2012 — 2016 роки (далі — Програма) згідно з
додатком до цього рішення.

2. Визначити Головне управління екології та охорони природних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) головним розпорядником коштів та
відповідальним за реалізацію заходів Програми.

3. Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) забезпечити виконання Програми в межах загального
обсягу видатків, передбачених у бюджеті міста Києва на відповідні
роки.

4. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській
державній адміністрації) кожні півроку та щорічно подавати Київраді звіт
про хід виконання Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Додаток до рішення Київської міської ради 05.04.2012 № 382/7719

Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання
чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 
 2016 роки

1. Паспорт
Київська міська програма контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання

чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012 
 2016 роки
1. Ініціатор розроблення Програми Головне управління екології та природних ресурсів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 17.10.2011 № 1909 "Про підготовку проекту
Київської міської Програми контролю за утриманням домашніх тварин та
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2012
— 2016 роки"

3. Розробник Програми Комунальне підприємство "Центр ідентифікації тварин"

4. Співрозробники Програми Комунальні підприємства "Притулок для тварин", "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини", громадські організації

5. Замовник (відповідальний виконавець)
Програми

Головне управління екології та природних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) Програми Головне управління екології та природних ресурсів; комунальне підприємство
"Центр ідентифікації тварин"; комунальне підприємство "Притулок для тварин";
комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини";
громадські організації

7. Термін реалізації Програми 2012 — 2016 роки

7.1. Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)

I етап — 2012 рік 
II етап — 2013 — 2014 роки I
II етап — 2015 — 2016 рік

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

Кошти бюджету м. Києва

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

117178,808 тис. грн.

9.1. Коштів бюджету м. Києва 108868,608 тис. грн.

9.2. Коштів інших надходжень 8310,2 тис. грн.
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затвердженою відповідальним органом влади в м. Києві, з метою
встановлення ступеню адаптації тварини в умовах міста, у т. ч. потенційно
небезпечних собак та собак, яких визнано небезпечними;

проведення виховної роботи з підлітками та молоддю, включаючи
допризовну підготовку;

сприяння проведенню інформаційно#просвітницьких заходів щодо
утримання, використання та захисту від жорстокого поводження тварин у
м. Києві.

Місця та зони для вигулу тварин створюються з метою:
поліпшення санітарно#епідемічного, епізоотичного та екологічного

стану в місті;
зменшення кількості конфліктних ситуацій, у т. ч. покусів собаками

людей та травмування інших тварин;
підвищення рівня культури та громадської активності власників собак.
Створення в установленому порядку кладовищ для тварин сприятиме

локалізації місць поховань тварин, дотримання встановлених санітарно#
епідеміологічних вимог в місті, що унеможливить розповсюдження
масових епізоотій серед тварин та епідемій серед населення.

Забезпечення контролю над народжуваністю та утриманням тварин,
що мають власників, передбачає:

приведення у відповідність до сучасних вимог системи реєстрації та
ідентифікації домашніх тварин, передбаченої Правилами утримання
собак і котів у м. Києві;

запровадження системи збору, обробки й обліку статистичних даних з
електронної ідентифікації тварин, здійснюваної у ветеринарних клініках
міста будь#якої форми власності та інших установах, з наданням такої
інформації до комунального підприємства "Центр ідентифікації тварин"
(далі # КП "Центр ідентифікації тварин");

забезпечення проведення заходів з інформування населення про
необхідність контролю над народжуваністю тварин, що мають власників,
та стерилізації тварин, що не мають племінної цінності;

проведення регулярних рейдів#перевірок по території м. Києва з
метою виявлення фактів порушення Правил утримання собак і котів у 
м. Києві;

встановлення пільгової системи оплати за реєстрацію тварини для
власників тварин, взятих з притулків (незалежно від форми власності);

встановлення пільгової системи для власників за утримання тварини,
яка пройшла стерилізацію;

посилення контролю за дотриманням вимог до санітарного,
ветеринарного та епідеміологічного стану у місцях продажу домашніх
тварин # ринках, зоомагазинах, інших пунктах продажу тварин
(ветеринарний контроль і продаж виключно за наявності довідок про стан
здоров'я та про щеплення кожної окремої тварини, які передаються
покупцеві під час продажу разом з твариною);

до розроблюваної на замовлення міста соціальної реклами ввести
тематику безпритульних тварин та необхідності стерилізації домашніх
тварин, що не мають племінної цінності;

запровадження на міських комунальних та приватних радіо# і
телеканалах циклів передач з гуманного поводження з тваринами та
необхідності їх стерилізації;

забезпечення у місцевих ЗМІ систематичних публікацій
просвітницького характеру з зазначеної вище тематики;

забезпечення налагодження взаємодії між державними навчальними
закладами міста та громадськими організаціями щодо здійснення
освітньої діяльності з зоозахисної тематики.

Забезпечення стерилізації безпритульних тварин передбачає:
стерилізацію безпритульних тварин, післяопераційну перетримку,

ідентифікацію, яку здійснюють комунальні підприємства "Київська міська
лікарня ветеринарної медицини", "Притулок для тварин" тощо;

укладання безоплатних договорів з ветеринарними клініками різних
форм власності щодо проведення безкоштовної стерилізації
безпритульних тварин та пільгової стерилізації з подальшою
післяопераційною перетримкою для окремих категорій населення, яке
здійснює комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної
медицини".

Здійснювати вилов безпритульних тварин відповідно до таких вимог:
Вилов безпритульних тварин здійснюється комунальним

підприємством "Притулок для тварин" (далі # КП "Притулок для тварин").
Вилов безпритульних тварин здійснюється відповідно до заявок

юридичних осіб або опікунів, на території яких перебувають такі тварини.
У випадку документально підтвердженої шкоди (покус), заподіяної

третій особі внаслідок агресивної або непередбаченої дії тварини, вилов
тварин може здійснюватись за зверненнями юридичних та фізичних осіб.

При надходженні заявки на вилов тварини КП "Притулок для тварин"
передає повну інформацію (назва юридичної особи, адреса, кількість
тварин, причина заяви та ін.) до громадських організацій м. Києва,
статутною метою діяльності яких є захист тварин від жорстокого
поводження, або окремим опікунам#волонтерам, що опікуються
тваринами на цій території, відповідно до єдиного реєстру опікунів#
волонтерів, за три # п'ять днів до виїзду бригади з вилову. Графіки вилову
регулярно оприлюднюються на сайті КП "Притулок для тварин".

Планування вилову безпритульних тварин проводиться порайонно за
принципом спіральних ліній. Вилову підлягають усі безпритульні собаки,
за винятком залишених власниками на прив'язі, незалежно від породи,
належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з
номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на
вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у
громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях.

Не підлягають вилову тварини, які раніше були простерилізовані,
візуально ідентифіковані і повернені під відповідальність опікуна.

Виловлені безпритульні тварини доставляються КП "Притулок для
тварин" до установ ветеринарної медицини та центрів тимчасової
перетримки тварин для подальшого карантинування, стерилізації (в разі
наявності опікуна) або передаються притулку на утримання для
знаходження нових власників.

Карантинування виловлених тварин здійснюється відповідно до
чинного законодавства на карантинних майданчиках.

КП "Притулок для тварин" зобов'язано:
зафіксувати дату вилову тварини, її вид, породу, колір, вагу та

приблизний вік, візуальну характеристику стану здоров'я тварини, а
також інші відомості, які вважає за необхідне зафіксувати;

при наявності у тварини жетону або іншого реєстраційного знака #
зафіксувати реєстраційні відомості, нанесені на них, та повідомити про
виловлену тварину КП "Центр ідентифікації тварин";

забезпечити проведення ветеринарного огляду тварини, а за
необхідності карантинування, ветеринарну допомогу та щеплення проти
сказу.

До здійснення вилову тварин допускаються особи, що перебувають у
трудових відносинах з КП "Притулок для тварин" та мають відповідні
навички.

До вилову тварин не допускаються особи, що притягалися до
кримінальної відповідальності, до адміністративної відповідальності за
порушення Закону України "Про захист тварин від жорстокого
поводження", Правил утримання собак і котів у м. Києві або перебувають
на обліку в наркологічному чи психіатричному закладі.

Вилов тварин здійснюється будь#якими незабороненими засобами і
методами з додержанням принципів моралі і виключаючи жорстоке
поводження з тваринами, а саме:

медикаментозний # введення в організм тварини спеціальних
лікарських засобів (снодійні, транквілізатори), що забезпечують
знерухомлення тварини. Для цієї мети використовують приманки,
шприци спеціальної конструкції, духові трубки або рушниці;

механічний # вилов тварин за допомогою спеціальних механічних
пристосувань (петлі, сачки, сітки, жорсткі нашийники) або руками (тільки
тварин, які визнані потенційно безпечними);

комбінований # з застосуванням медикаментозного та механічного
способів вилову.

Виловлені тварини транспортуються до місць утримання спеціально
обладнаними автомобілями групою або індивідуально, в клітках.

Спецавтомобіль для транспортування безпритульних тварин повинен
бути:

технічно справний;
укомплектований набором переносних кліток для тварин. Підлога

автомобіля має бути обладнана таким чином, аби на ній могли вільно
переміщуватися для завантаження та розвантаження мобільні міцні
пронумеровані клітки. Клітки мають бути добре закріплені, аби вони не

могли хитатися під час руху автомобілю, та відповідати вимогам
стандартів і технічної документації;

обладнаний проточною вентиляцією, забезпечувати захист тварин від
погодних умов;

оснащений чітко написаною назвою і телефонним номером КП
"Притулок для тварин";

мати набір ветеринарних засобів для надання екстреної ветеринарної
допомоги, затверджений ветлікарем;

укомплектований набором відповідного спецобладнання.
При необхідності тварини повинні бути забезпечені питною водою.
Не допускається евтаназія в спецавтомобілі.
Щодня після кожного вилову і транспортування безпритульних тварин

кузов спецавтомобіля, а також устаткування і переносні клітки миються
та дезінфікуються.

Виловлені безпритульні тварини підлягають карантину відповідно до
чинного законодавства, для чого обов'язково утримуються на
карантинних майданчиках (пунктах тимчасового утримання тварин). Під
час карантину тварини повинні утримуватися в спеціально обладнаних
вольєрах з повною ізоляцією від інших тварин та забезпеченням
необхідних біологічних, видових та індивідуальних потреб.

Під час карантинування тварина обов'язково повинна знаходитися під
постійним наглядом спеціаліста ветеринарної медицини.

Під час карантинування за необхідності, згідно з висновком лікаря
ветеринарної медицини, можливе проведення лабораторно#
діагностичних досліджень на виявлення особливо небезпечних зоонозів.

Лабораторно#діагностичні дослідження крові проводять спеціалізовані
лабораторії.

Відповідно до результатів лабораторних досліджень крові лікарем
ветеринарної медицини складається висновок про стан здоров'я
тварини. Рішення щодо лікування або евтаназії тварини приймається
відповідною комісією. Положення про функціонування вказаної комісії
розробляється за участю громадських зоозахисних організацій (за
згодою).

КП "Центр ідентифікації тварин" згідно з даними, наданими КП
"Притулок для тварин", оприлюднює інформацію про виловлену тварину
на офіційному сайті підприємства та вживає заходів для розшуку
власника тварини. При цьому інформація про тварину вноситься в єдину
міську електронну базу даних тварин у м. Києві.

Забезпечення санітарно#епідеміологічного благополуччя населення
передбачає запровадження:

облаштування раціонально розташованої системи місць, зон,
майданчиків для вигулу тварин, а також майданчиків для дресирування
домашніх собак, якими власники тварин користуються безкоштовно;

обов'язкову вакцинацію від особливо небезпечних інфекційних
захворювань безпритульних тварин, що знаходяться під опікою;

здійснення інформаційних заходів у період перетримки для вирішення
питання подальшого влаштування тварин, інформація про яких
подається до засобів масової інформації, громадських організацій,
статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження або
природоохоронна чи правоохоронна діяльність, що внесені до єдиного
реєстру опікунів;

повернення безпритульних тварин до ареалу їх перебування
здійснюється лише за умов проведення ідентифікації тварини та
здійснення обов'язкового щеплення, проведення профілактичних
обробок від інфекційних та інвазійних захворювань, що засвідчується
відповідними ветеринарними документами;

повернення ідентифікованих та стерилізованих тварин до
попереднього ареалу перебування здійснюється під опіку та
відповідальність опікунів;

стимулювання створення мережі притулків та міні#притулків будь#якої
форми власності;

створення у районах пунктів тимчасового утримання тварин, пунктів
стерилізації та післяопераційної перетримки тварин;

обмеження доступу безпритульних тварин до харчових ресурсів, для
чого забезпечити:

регулярний вивіз сміття з будинків і сміттєвих контейнерів на вулицях;
огородження місць збору сміття та місць його скидання;
використання захищених від тварин сміттєвих контейнерів (з важкими

кришками, або розташованих поза межами досяжності тварин);
проведення інформаційно#просвітницької роботи з метою пояснення

недоцільності годування безпритульних тварин на території об'єктів
соціальної сфери та безпосередньо прилеглих до них територіях;

створити ізольовані місця поховання домашніх тварин (кладовища).
Здійснення контролю над опікою безпритульних тварин
Після тимчасової ізоляції (карантину) виловлена безпритульна

тварина у разі, якщо за цей час її власника не встановлено, проте
знайдено опікуна, піддається обов'язковій стерилізації та ідентифікації,
після чого вона може бути:

передана до притулку для утримання та пошуку нового власника, а
також при необхідності для надання ветеринарної допомоги або
подальшого лікування;

повернена до ареалу попереднього перебування (місця вилову) під
опіку та відповідальність фізичних осіб, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних
організацій;

у разі наявності інформації про агресивну поведінку собаки до відлову
та висновку експерта#кінолога про підвищену агресивність та соціальну
неадаптованість тварини, така тварина може бути передана лише до
притулку або новому власнику на утримання у закритих вольєрах з
охоронною метою.

Після стерилізації тварина повинна забезпечуватися
післяопераційною перетримкою в установі ветеринарної медицини, в
центрі тимчасової перетримки тварин або в притулку на термін,
встановлений за медичними показниками.

Стерилізовані тварини, які повертаються до попереднього ареалу
перебування під відповідальність опікунів, обов'язково мають бути
ідентифіковані (в т. ч. візуально).

Забезпечення засобами ідентифікації здійснює КП "Центр
ідентифікації тварин".

Місце випуску кожної окремої тварини після її стерилізації до ареалу
її попереднього перебування під відповідальність опікуна визначається у
відповідності до протоколу вилову та карток реєстрації тварин, що
перебувають під опікою.

Опікуном тварини може бути юридична або повнолітня фізична особа,
належним чином зареєстрована в КП "Центр ідентифікації тварин" як
опікун, що отримала посвідчення опікуна та внесена в єдиний реєстр
опікунів безпритульних тварин.

Опікуном не може бути особа, яка притягалася до адміністративної чи
кримінальної відповідальності за порушення вимог Закону України "Про
захист тварин від жорстокого поводження".

Фізичні та юридичні особи, які опікуються безпритульними
тваринами, укладають чотирьохсторонній договір з комунальними
підприємствами з визначенням прав та обов'язків сторін, що беруть
участь у реалізації цієї Програми.

Договір є правовою підставою для щорічної безкоштовної вакцинації
та пільгового ветеринарного обслуговування опікуваної тварини
установою ветеринарної медицини, яка задіяна у виконанні Програми.

Опіка безпритульних тварини здійснюється опікунами за активної
підтримки органів місцевої влади та громадських організацій м. Києва.

В обов'язки опікунів безпритульних тварин входить:
забезпечувати догляд за безпритульними тваринами, що знаходяться

під їх опікою, з урахуванням їх біологічних, видових та індивідуальних
потреб і особливостей;

здійснювати планові щорічні щеплення опікуваних тварин;
забезпечувати (за необхідності) надання ветеринарної допомоги

опікуваним тваринам;
повідомляти комунальне підприємство "Київська міська лікарня

ветеринарної медицини" про випадки захворювання опікуваних тварин,
а також місцеві установи санітарно#епідеміологічної та/або ветеринарної
служб про випадки укусів або травмування цією твариною людей;

гуманно поводитись з безпритульними тваринами і повідомляти
правоохоронні органи про випадки жорстокого поводження з тваринами,
а КП "Центр ідентифікації тварин" # про випадки загибелі або зникнення
опікуваної тварини;

проводити роботу з влаштування тварини до нових власників.
В разі невиконання обов'язків опікуном тварини питання про його

опікунський статус розглядається Громадською радою щодо
позбавлення права на опіку, після чого опікувані тварини передаються
уповноваженому опікуну.

Опікун безпритульної тварини має право:
отримувати безкоштовну ветеринарну допомогу зі щеплення

безпритульної тварини та її пільгове лікування;
отримувати безкоштовну допомогу від КП "Притулок для тварин"

для проведення обов'язкового щорічного щеплення опікуваним
тваринам;

безкоштовно отримувати засоби ідентифікації тварини (нашийники)
в КП "Центр ідентифікації тварин";

отримувати інформацію про час і місце планового вилову тварин за
три#п'ять днів до здійснення вилову;

доставляти безпритульну тварину для оформлення над нею опіки в
заклади ветеринарної медицини, пункти тимчасової перетримки,
пункти стерилізації та післяопераційної перетримки;

представляти інтереси опікуваної тварини у розв'язанні конфліктів,
пов'язаних з нею, в разі їх виникнення;

разом з повноважними представниками КП "Центр ідентифікації
тварин" та правоохоронними органами здійснювати просвітницьку
діяльність щодо популяризації серед власників тварин дотримання
Правил утримання собак та котів у м. Києві.

У разі встановлення власника та отримання від нього письмової
заяви до КП "Притулок для тварин" тварина повертається йому (з
дозволу ветеринарної установи тварина повертається до закінчення
терміну тимчасової ізоляції), а документи про факт виявлення
безпритульної тварини та встановлення її власника можуть
передаватися у відповідний орган для вирішення питання про
притягнення власника тварини до відповідальності за фактом
жорстокого поводження з тваринами або за фактом порушень Правил
утримання собак і котів у м. Києві (викинутих чи загублених тварин).

Не повертаються власнику тварини, вилучені у громадян за
рішенням суду.

Служби або підприємства, що здійснюють вилов та утримання
тварини, відповідають за шкоду, заподіяну тварині, за майнову та
моральну шкоду заподіяну власнику тварини, у тому числі за шкоду,
що заподіяна необгрунтованою затримкою повернення тварин, в
порядку, визначеному законодавством України.

Власник виловленої тварини зобов'язаний сплатити організації, яка
здійснила вилов та тимчасову ізоляцію тварини, вартість витрат на
вилов, ветеринарне обслуговування та утримання тварини. Попередня
сплата власником зазначених витрат не може бути умовою повернення
йому тварини.

Рішення про евтаназію безпритульної тварини приймається
спеціальними робочими комісіями, порядок утворення та діяльність
яких визначається Положенням про спеціальні робочі комісії з
евтаназії тварин, затвердженим уповноваженим структурним
підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), відповідно до Методичних
рекомендацій щодо проведення евтаназії тварин, затверджених
наказом Державного ветеринарного комітету № 365 від 07.09.2010.
Рішення про евтаназію тварини приймається в разі наявності у
тварини травми або хвороби, не сумісних з життям, за умов наявності
офіційного висновку, наданого установою ветеринарної медицини і
підписаного ветеринарним лікарем, який здійснював огляд тварини,
та відповідним керівником ветеринарної установи. У разі необхідності
припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені
в інший спосіб, рішення про евтаназію тварини приймається
ветеринарним лікарем негайно. В інших випадках рішення про
евтаназію тварини приймається в притулках комісією, до складу якої
входять представники громадських організацій.

Евтаназія безпритульної тварини проводиться в установах
ветеринарної медицини, в притулках або пунктах тимчасової
перетримки тварин ветеринарним лікарем.

Евтаназія тварин, що мають власників, допускається виключно за
наявністю медичних показів до неї за умови отримання згоди
власника.

Утилізація, кремація чи поховання трупів тварин проводиться згідно
з ветеринарно#санітарними вимогами лише у місцях, спеціально
відведених для цього. Недопустимо викидати трупи собак та котів у
контейнери для сміття чи захоронювати їх у не відведених для цього
місцях.

Усі виловлені тварини підлягають реєстрації та електронній
ідентифікації.

До загальної електронної бази даних непродуктивних тварин ум.
Києві вносяться такі дані щодо тварини:

для безпритульних тварин: дата і місце вилову тварини,
ідентифікація (індивідуальний номер), її вид, стать, порода, колір та
приблизний вік, дата стерилізації та вакцинації, назва закладу, що
здійснював стерилізацію та вакцинацію, прізвище, ім'я, по батькові,
домашня адреса (місце реєстрації), телефон фізичної або юридичної
особи (опікуна), номер його реєстраційного посвідчення, дата
внесення тварини до єдиної міської електронної бази даних тварин у
м. Києві. У разі застосування евтаназії вносяться дані про дату і місце
евтаназії;

для домашніх тварин: вид, порода, кличка, рік народження,
ідентифікація (індивідуальний номер), стать, дата стерилізації та
вакцинації, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса (місце
реєстрації), телефон власника, дата внесення тварини до загальної
міської електронної бази даних непродуктивних тварин у м. Києві.

Соціалізація та влаштування безпритульних тварин передбачає:
визначення одним з основних напрямів діяльності КП "Притулок для

тварин" соціалізацію та влаштування виловлених безпритульних
тварин та тварин, від яких відмовилися власники;

запровадження комплексу заходів з заохочення громадян до
отримання тварин з притулку (звільнення від сплати житлово#
комунальних послуг за утримання тварин, пільгове обслуговування у
муніципальних ветеринарних лікарнях для тих власників, що отримали
тварину з притулку, тощо);

з метою уникнення витрат на подальше утримування тварини
передачу новим власникам, опікунам та притулкам безпородних
тварин на безкоштовній основі;

забезпечення передачі тварин, утримуваних комунальним
підприємством "Притулок для тварин", притулкам, що належать
громадськими організаціями (за згодою сторін), для подальшого
утримання і прилаштування та новим власникам за спрощеною
процедурою, якою передбачено видачу на місці документів про
передачу тварини та надання інформації про це до КП "Центр
ідентифікації тварин" для внесення змін в єдину міську електронну
базу тварин;

проведення роз'яснювальної роботи з опікунами щодо визначення
пріоритетом їх діяльності соціалізацію та прилаштування
безпритульних тварин.

Інформаційне забезпечення виконання заходів Програми,
навчально#просвітницької роботи та соціальної реклами передбачає:

підготовку та проведення тематичних лекцій, семінарів, круглих
столів, конференцій та нарад з працюючими в цій сфері виконавчим
органом Київської міської ради, відповідними службами, установами,
комунальними підприємствами, громадськими організаціями;

проведення міжнародних щорічних науково#практичних
конференцій з тематики досліджень, визначених завданнями
Програми;

видання та розповсюдження тематичних друкованих видань:
буклетів, плакатів, пам'яток для проведення просвітницької роботи
серед опікунів безпритульних тварин та мешканців міста;

розробку та запровадження просвітницьких проектів у дитячих
навчальних закладах щодо гуманного та відповідального поводження з
тваринами й захисту їх від жорстокого поводження;

виготовлення та розміщення соціальної реклами (інформаційних
носіїв, стендів, листівок, відео# та аудіороликів);

участь в інформаційних компаніях та культурно#масових заходах із
залученням засобів масової інформації;

пропаганду гуманного поводження з безпритульними тваринами у
засобах масової інформації;

проведення благодійних аукціонів для збору коштів на допомогу
безпритульним тваринам;

проведення кампаній для рекламування тварин, що перебувають у
притулках, з метою знаходження для них нових власників.

У процесі виконання до Програми можуть бути внесені зміни та
доповнення, що затверджуються Київською міською радою в
установленому порядку.

Програма в цілому базується на використанні таких
основоположних принципів:

системності;
інформаційної самодостатності;
усталеності (збалансованості розвитку міського господарства і

міста в цілому);
взаємної узгодженості всіх організаційних, правових, технічних,

економічних і соціальних заходів;
економічної доцільності;
реальності планових показників.
Термін дії Програми розраховано на 2012 # 2016 роки на території 

м. Києва, для чого необхідно виділити з міського бюджету 108868,608
тис. грн.

5. Напрями діяльності, перелік завдань і заходів Програми та
результативні показники

Основними завданнями Програми є:
# зменшення кількості безпритульних тварин у м. Києві на основі

гуманного та відповідального ставлення до домашніх та безпритульних
тварин шляхом запровадження механізмів реалізації комплексного
контролю над джерелами поповнення безпритульних тварин у м.
Києві;

# розробка і впровадження нормативно#правових, економічних,
інформаційно#просвітницьких засобів посилення відповідального
ставлення до домашніх тварин, контролю їх народжуваності,
гуманного поводження з тваринами;

# забезпечення масовості й системної стерилізації тварин, розробка
і здійснення планів районованого вилову та стерилізації
безпритульних тварин, збільшення кількості пунктів стерилізації та
післяопераційної перетримки, пунктів тимчасового утримання
безпритульних тварин;

# визначення прав та обов'язків фізичних та юридичних осіб, які
опікуються безпритульними тваринами;

# вдосконалення системи обліку та ідентифікації домашніх і
безпритульних тварин, а також єдиної міської електронної бази даних
тварин у м. Києві;

# розробка та запровадження заходів стимулювання реєстрації
домашніх тварин, відповідальності за дотримання Правил утримання
собак і котів у м. Києві;

# здійснення цільового часткового фінансування стерилізації та
післяопераційної перетримки безпритульних тварин силами вже
існуючих притулків, що утримуються громадськими організаціями, та
волонтерів#опікунів тварин;

# здійснення громадського контролю за діяльністю органів
місцевого самоврядування, установ, підприємств та організацій у
сфері регулювання чисельності безпритульних тварин (вилову,
перетримки, утримання, прилаштування і повернення безпритульних
тварин до ареалу перебування) шляхом створення Громадської ради.

Напрями діяльності та заходи Програми

з/п Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходів
Програми

Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела фі

нансування

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість), тис.
гривень, у т. ч.:

Очікуваний
результат

1. НормативноB
правове та
методичне
забезпечення
заходів
Програми

1.1. АктуалізаB
ція та впроB
вадження
нормативноB
правових та
розпорядчих
актів, полоB
жень і нормаB
тивів у сфері
утримання,
захисту та поB
водження з
домашніми та
безпритульB
ними собакаB
ми і котами

2012 B 2016 КП "Центр
ідентифікації
тварин", КП
"Київська
міська лікарня
ветеринарної
медицини"

Бюджет 
м. Києва

I етап: 2012 рік B 21,00 ВдосконаленB
ня нормативB
ноBправової
бази у сфері
утримання,
поводження
та контролю
за домашніми
та безприB
тульними тваB
ринами в 
м. Києві

II етап: 2013 рік B 34,829
2014 рік B 37,477

III етап: 2015 рік B 41,336
2016 рік B 45,398

1.2. АктуалізаB
ція та удоскоB
налення пільB
гової системи
надання ветеB
ринарних
послуг для соB
ціально незаB
хищених
верств насеB
лення

2012 B 2016 КП "Центр
ідентифікації
тварин", КП
"Київська
міська лікарня
ветеринарної
медицини"

Бюджет 
м. Києва

I етап: 2012 рік B 0,0 Захист соціB
ально незахиB
щених верств
населення, що
надасть можB
ливість власB
никам тварин,
які належать
до вказаної
категорії, коB
ристуватися
ветеринарниB
ми послугами
на пільгових
умовах. ЗапоB
бігання можB
ливим випадB
кам захворюB
вань, спільних
для тварин та
людей

II етап: 2013 рік B 34,829
2014 рік B 37,477

III етап: 2015 рік B 41,336
2016 рік B 45,398

Продовження в наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 14 листопада 2012 року

В Музеї історії Києва 
оселилися "дивні звірі"
На виставці представлені картини Марії Приймаченко 
та скульптури Олега Пінчука
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

В понеділо в самом цен-
трі столиці — М зеї істо-
рії Києва — від рилася
е спозиція "Добрий лев".
Вона поєднала світ фанта-
зій двох по олінь митців:
дивовижні артини Марії
Приймачен о розташовані
поряд з не менш ч дер-
наць ими роботами
с льптора Оле а Пінч а.
Протя ом 10 днів ияни
матим ть ч дов на од
ближче познайомитися з
творчістю двох еніальних
раїнців.

На довоєнній виставці Марії

Приймаченко у Парижі Пікассо був

вражений її відчуттям кольору та

композиції. Сама ж художниця три!

валий час мешкала в невеличкому

селі Болотня на Київщині, а напри!

кінці життя майже не виходила з ха!

ти через хворобу. Втім, її внутрішній

світ перевершував враження бага!

тьох мандрівників, а "олюднені звірі

та птахи" й досі дивують своєю яс!

кравістю та унікальним стилем.

"Мені пощастило познайомитися з

Марією Приймаченко, бо ця жінка

несла на землі Божу місію", — пере!

конана співачка Ніна Матвієнко. За

її словами, художниця зображала

"нутро" людей, їх якості у звіриній

подобі. Це "Поліський лев", "Зай!

чик", "Дика ведмедиця лисицю зло!

вила", "Овечка" "Морська птиця"...

Поряд із ними — бронзовий світ

скульптора Олега Пінчука: "Рак!не!

борак", страус!"Наполеон", "Птаха

щастя", "Король"!носоріг. І до кож!

ної з цих витворів можна доторкну!

тися на виставці. "З Олегом Пінчу!

ком я познайомилася, коли мені бу!

ло 15 років, тоді він запропонував

малювати мене та зробити зліпок

рук. Я тоді злякалася і відмовилася,

про що сьогодні жалкую, — прига!

дує акторка Ольга Сумська.— Сьо!

годні ми товаришуємо родинами, і

хочу сказати, що він має дивовиж!

ний темперамент, море гумору, але

водночас і неабияку глибину. Це лю!

дина!свято, яка створила його сьо!

годні і для всіх киян, популяризу!

ючи українське мистецтво. Ця ви!

ставка — ковток свіжої води, відві!

давши яку, навіть стає легше жити".

Як розповів "Хрещатику" скульп!

тор Олег Пінчук, який вже 15 років

колекціонує роботи Марії Прийма!

ченко, торік йому запропонували

влаштувати виставку її творів в Па!

рижі, де він представив і свої роботи.

Французька публіка прийняла укра!

їнське мистецтво дуже тепло. А голо!

ва КМДА Олександр Попов, який

також був на відкритті експозиції,

запропонував організувати подібний

захід і в Києві, у залах нового музею.

"Марія Приймаченко малювала зві!

рів, більшість з яких називала "лева!

ми", одна з моїх робіт теж присвяче!

на доброму левові, звідси і назва ви!

ставки", — говорить Олег Пінчук. За

його словами, кілька своїх скульптур

він планує подарувати музею. Ми!

тець також мріє, щоб у Києві була

постійно діюча експозиція, адже

українці мають знати своїх героїв.

Виставка "Добрий лев" із 17

скульптурами Олега Пінчука та 15

картинами Марії Приймаченко

експонуватиметься на першому по!

версі Музею історії міста Києва (вул.

Б. Хмельницького, 7) до 21 листопа!

да

Заклад культури з поважним
стажем роботи
Київський музей російського мистецтва відсвяткував 
90�річний ювілей
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

У понеділо Київсь ий м -
зей російсь о о мистецтва
відзначав 90 ро ів з дня
засн вання — вперше йо о
двері відчинилися 12 лис-
топада 1922 ро . З по-
важною датою працівни ів
вітали представни и місь-
ої та державної влади,
посольство РФ, оле и-м -
зейни и. А для відвід вачів
т т під от вали подар -
но — е спозицію "Прихо-
вані с арби" із живописни-
ми роботами з власно о
фонд .

Всі ці 90 років твори російського

мистецтва розміщуються в музейно!

му домі по вул. Терещенківській, 9,

де свято шанують та зберігають тра!

диції. Цей особняк, з якого почалася

історія майбутнього музею, відомий

підприємець, колекціонер і меценат

Федір Терещенко придбав у другій

половині ХІХ століття. Збірка Тере!

щенка на той час нараховувала сот!

ню картин, головною окрасою якої

були твори Івана Шишкіна, і двічі на

тиждень місцева публіка могла її по!

бачити. В 1922 році будинок націо!

налізували — і музей спочатку від!

крився під назвою Київська картин!

на галерея. Тоді в експозиції налічу!

валося близько 200 творів мистец!

тва. Проте з роками колекція попов!

нювалася, більшою частиною завдя!

ки художникам, закупівлям з виста!

вок, колекціонерам, які віддавали

улюбленому музею власні збірки. До

речі, його історію у фотографіях та

афішах можна побачити на першому

поверсі.

Сьогодні два десятки залів демон!

струють російське мистецтво від ХІІІ

до ХХ століття. У постійній експози!

ції — Левицький, Боровиковський,

Айвазовський, Васнєцов, Ге, Конча!

ловський. Всього ж у колекції збері!

гається майже 13 тисяч творів живо!

пису, графіки, скульптури, декора!

тивно!ужиткового мистецтва. Візит!

ною карткою музею вважають зна!

мениту роботу Врубеля "Дівчина на

тлі персидського килима", а також

картини Васнєцова та Шишкіна.

З поважною датою заклад культу!

ри привітали представники держав!

ної та міської влади, серед яких мі!

ністр культури Михайло Кулиняк та

начальник ГУ культури Світлана Зо!

ріна. За відданість мистецтву робіт!

ники музею — від доглядачів до на!

укових працівників — отримали По!

чесні грамоти.

Музей не залишився в боргу і на

честь 90!річчя представив у вистав!

кових залах на першому поверсі екс!

позицію "Приховані скарби", що де!

монструє напівзабуті або зовсім не!

відомі твори із своїх запасників. Так,

вперше після реставрації представ!

лені два шедеври давньоруського

живопису кінця XVI — початку XVІI

століть — ікони "Спас. Тип Яре Око"

та "Богоматір Тихвинська з вибрани!

ми святими і сценами житія". Від!

відувачі мають змогу побачити робо!

ти з цікавими сюжетами, характер!

ними для кінця ХVIII — першої по!

ловини ХІХ ст. ("Натюрморт. Квіти

та овочі" учня Я. Нікітіна, "Ерос і

Психея" Ф. Тулова), зразки так зва!

ного провінційного портрета, що

писали майстри!кріпаки або непро!

фесійні художники, роботи митців

академічного напрямку російського

живопису другої половини ХІХ сто!

ліття (В. Котарбінський, П. Свєдом!

ський). Безперечною окрасою ви!

ставки є великі полотна — картина

"Волга у Жигульовських гір" мари!

ніста Івана Айвазовського та "Пор!

трет М. А. Скоропадської, уродж.

Міклашевської з синами Михайлом

і Павлом Петровичами" Миколи Ге.

Виставка відкрита для відвідування

до 2 грудня. Крім того, до ювілею

музей підготував цикл цікавих лек!

цій та майстер!класів для дітей, роз!

клад яких розміщений на сайті.

"Музей постійно розвивається, за

останні п’ять років у нас значно

збільшилася відвідуваність, особли!

вою популярністю користуються ви!

ставки Айвазовського, Врубеля та

тріумвірат: Врубель, Сєров і Коровін,

— розповів "Хрещатику" генераль!

ний директор музею Юрій Вакулен!

ко.— Крім, власне, музейної справи,

ми проводимо інформаційно!про!

світницьку роботу, організовуємо

лекторії, знімаємо фільми, співпра!

цюємо з сучасними митцями, бага!

тьох з яких вивели на міжнародний

рівень". На майбутнє заклад культури

має грандіозні плани з реконструкції.

За словами пана Вакуленка, розроб!

лено проект сучасного музейного

комплексу з побудовою ще одного

приміщення та створення зимового

двору з садом скульптур, який дозво!

лить збільшити виставкову площу з

2,5 до 11 тисяч квадратних метрів, а

кількість представлених експона!

тів — з однієї тисячі до 6!7. "Ми ба!

жаємо, щоб нашим музеєм, який і

нині є одним з провідних музеїв

України, пишався Київ та вся кра!

їна", — говорить Юрій Вакуленко

У иян та остей міста є ні альна на ода побачити "левів" та інших
ч дернаць их істот Марії Приймачен о та с льптора Оле а Пінч а

З на оди 90-річчя рочисті привітання приймав енеральний дире тор Київсь о о м зею російсь о о мистецтва
Юрій Ва лен о
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
м. КИЄВА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ

НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗА АДРЕСАМИ:
Бессарабсь а площа, № 2 — нежитлове приміщення за альною площею
235,00 в.м, цільове ви ористання — розміщення афе з реалізацією
піда цизних товарів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 80559,14 рн без ПДВ за місяць (342,81 рн/ в.м);
в л. Чорнобильсь а, № 8 — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 7,00 в.м, цільове ви ористання — розміщення
тор овельно о об'є та з продаж непродовольчих товарів, стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 818,74 рн без ПДВ за
місяць (116,96 рн/ в.м);
частина переход станції метро "А адеммістеч о" за альною площею
10,39 в.м, цільове ви ористання — змішана тор івля продовольчими та
непродовольчими товарами, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 2260,50 рн без ПДВ за місяць (217,57 рн/ в.м);
в л. Тростянець а, № 6- — нежитлове приміщення за альною площею
31,60 в.м, цільове ви ористання — розміщення с лад , стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 1722,73 рн без ПДВ за
місяць (54,52 рн/ в.м);
пров. Геор іївсь ий, № 9, літ.АА2 ( орп. 1) — нежитлове приміщення
першо о поверх за альною площею 30,00 в.м, цільове ви ористання —
розміщення приватно о за лад охорони здоров'я, стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати — 3853,68 рн без ПДВ за місяць
(128,46 рн/ в.м);
в л. Павла Усен а, № 7/9, орп. 10 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 13,53 в.м, цільове ви ористання — інше
ви ористання нер хомо о майна, стро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати 1035,00 рн без ПДВ за місяць
(76,50 рн/ в.м);
в л. Чорнобильсь а, № 8 нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 5,14 в.м, цільове ви ористання — розміщення с лад ,
стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати —
378,72 рн без ПДВ за місяць (73,68 рн/ в.м);
в л. Б дищансь а, № 7 літер.А — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 25,00 в.м, цільове ви ористання — розміщення
с б'є та осподарювання, що здійснює поб тове обсл ов вання
населення, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної
плати — 809,70 рн без ПДВ за місяць (32,39 рн/ в.м);
в л. П люя Івана, № 5 літер. А — нежитлове приміщення першо о поверх
за альною площею 15,70 в.м, цільове ви ористання — розміщення
с б'є та осподарювання, що здійснює поб тове обсл ов вання
населення, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної
плати — 684,54 рн, без ПДВ за місяць (43,60 рн/ в.м);
б льв. Оле сія Давидова, № 18/2 — нежитлове приміщення першо о
поверх за альною площею 2,00 в.м, цільове ви ористання —
тор овельний автомат, що відп с ає продовольчі товари, стро оренди —
2 ро и 364 дні, стартовий розмір орендної плати — 172,50 рн без ПДВ за
місяць (86,25 рн/ в.м);
в л. Блюхера, № 6, орп. 2 — нежитлове приміщення за альною площею
51,90 в.м, цільове ви ористання — розміщення б фет , що не здійснює
продаж товарів піда цизної р пи, сіро оренди — 2 ро и 364 дні,
стартовий розмір орендної плати — 1353,33 рн без ПДВ за місяць
(26,08 рн/ в.м);
нежитлове приміщення № 71 (вестибюль №2) станції метро "Оболонь"
за альною площею 38,40 в.м, цільове ви ористання — змішана тор івля
продовольчими та непродовольчими товарами, стро оренди — 2 ро и
364 дні, стартовий розмір орендної плати — 10377,82 рн без ПДВ за
місяць (270,26 рн/ в.м);
частина алереї станції метро "Позня и" за альною площею 8,90 в.м,
цільове ви ористання — розміщення тор ово о об'є та з продаж
непродовольчих товарів, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий розмір
орендної плати — 2857,50 рн без ПДВ за місяць (321,07 рн/ в.м);
частина переход станції метро "Др жби народів" за альною площею
3,30 в.м, цільове ви ористання — змішана тор івля продовольчими та
непродовольчими товарами, стро оренди — 2 ро и 364 дні, стартовий
розмір орендної плати — 940,60 рн без ПДВ за місяць (285,03 рн/ в.м);

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

Кінцевий термін подання до ментів для часті он рсі — за 3 робочі дні
до дати проведення он рс .

Ознайомитись з мовами он рс та отримати додат ов інформацію
можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління
ом нальної власності м. Києва, . 524, телефони для довідо : 279-27-86,
279-27-93, на ВЕБ-сторінці Головно о правління ом нальної власності
м. Києва (www.gukv.gov.ua) та на ВЕБ-сторінці Головно о правління
ом нальної власності м. Києва с ладі ВЕБ-сайт Київсь ої місь ої
державної адміністрації на офіційном ВЕБ-порталі Київсь ої місь ої влади
(www.kievcity.gov.ua).

Ком нальне не омерційне підприємство "Центр первинної меди о-санітарної допомо и
№2 Дніпровсь о о р-н м. Києва" повідомляє про надання в оренд площі на 1-м поверсі за
адресою: пр- т Тичини, 22 — за альною площею 5 в.м для розміщення бан омат . Стро оренди
— 2 ро и 364 дні. Розмір місячної орендної плати 2174,10 рн. Заяви про оренд приймаються за
адресою: м. Київ, б л. Праці, 1/1, ім. 311

Ком нальне не омерційне підприємство "Центр первинної меди о-санітарної допомо и
"РУСАНІВКА" повідомляє про надання в оренд площі на 1-м поверсі по в л. Ент зіастів, 49 —
за альною площею 1 в.м для розміщення бан омат . Стро оренди — 2 ро и 364 дні. Розмір
місячної орендної плати 544,55 рн. Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ,
б л. Праці, 1/1, ім. 311

Ком нальне не омерційне підприємство "Центр первинної меди о-санітарної
допомо и № 1" повідомляє про надання в оренд площі на 1-м поверсі за адресою: в л. Петра
Запорожця, 26 — за альною площею 5 в.м для розміщення бан омат . Стро оренди — 2 ро и
364 дні. Розмір місячної орендної плати 2610,53 рн. Заяви про оренд приймаються за адресою:
м. Київ, б л. Праці, 1/1, ім. 311

Ком нальне не омерційне підприємство "Центр первинної меди о-санітарної
допомо и № 3" повідомляє про надання в оренд площі на 1-м поверсі по в л. Червонот аць а,
31 — за альною площею 1 в.м для розміщення бан омат . Стро оренди — 2 ро и 364 дні.
Розмір місячної орендної плати 5498,78 рн. Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ,
б л. Праці, 1/1, ім. 311.

Ре іональне відділення Фонд державно о майна У раїни по
м. Києв повідомляє, що на азом Фонд державно о майна У раїни від
24.10.2012 № 3714 "Про перелі об'є тів, що підля ають приватизації"
нежитлові приміщення за альною площею 516,60 в.м (на 1-м поверсі —
113,70 в.м, антресолі 1 — 94,50 в.м, антресолі 2 — 308,40 в.м), за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 24, літ. "А", що переб вають на балансі
Державно о підприємства "А роінвест" та оренд ються Товариством з
обмеженою відповідальністю "КПШ" в лючено до перелі об'є тів р пи А
державної власності, що підля ають приватизації шляхом ви п .

Шевчен івсь ий районний с д міста Києва роз лядає справ

№2610/10996/2012 с ладі олов ючо о с ді Кравець Д.І. про

ос арження розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від

30 травня 2007р. №641 "Про впоряд вання розмірів тарифів на посл и

з тримання б дин ів та приб дин ових територій та внесення змін до

розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 19 травня

2000 р. №748", я а б де сл хатись 29.11.2012 р. о 10.00.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідачів Прит л Олен
Юріївн та ТОВ "Інформальянс" цивільній справі за позовом Литвина Петра Михайловича
до Прит ли Олени Юріївни, ТОВ "Інформальянс" про захист честі, ідності і ділової
реп тації, спрост вання недостовірної інформації та відш од вання моральної ш оди,
роз ляд я ої відб деться 20 листопада 2012 ро о 14.00, в приміщенні Печерсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 17.

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.

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 Бортниць а В.В.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача Ю ов Вір Петрівн (остання
відома адреса реєстрації: м. Київ, в л. Кі відзе, 26, в. 39) по цивільній справі №2-3209/12 за
позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Універсал Бан " до Ю ової Віри Петрівни про
стя нення забор ованості, в с дове засідання, я е відб деться 27 листопада 2012 ро , об
11.30, 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.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане відповідно до
розпорядження № 1258 від 18.08.1997р. відділом приватизації
ом нально о житлово о фонд Дарниць ої РДА в м. Києві, за адресою:
проспе т Мир , 14, в. 65 на ім'я Ковз на Михайла Костянтиновича, Ковз н
Антоніни Антонівни та Ковз на Ві тора Михайловича, вважати недійсним.

Святошинсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача Остащен а
Сер ія Станіславовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л. Б л а ова,
б д. 2, в. 3 в с дове засідання на 18 р дня 2012 ро на 16.30, я е відб деться в
приміщенні с д за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 4.
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Спортивні новини

Бокс. Українські спортсменки 
вибороли 12 нагород 
континентальної першості
У польсь ом місті Владіславово відб лася онтинентальна пер-

шість з бо с серед жіно (молодь, юніор и), на я ій раїнсь і
спортсмен и вибороли 12 на ород, серед них дві золоті, три срібні
та сім бронзових. Медалі найвищо о ґат н ві овій ате орії “юні-
ори” нашій збірній принесли Ганна Охота ( ате орія 48 ) та Ірина
Винни (+80 ). Треті місця посіли: Інна Плотниць а (50 ), Вале-
рія Манча (66 ), Єлизавета Саюш іна (80 ). У ві овій ате орії
“молодь” срібні на ороди вибороли: Світлана Василевсь а (48 ),
Марина Мальована (57 ), Марія Бор ца (75 ). “Бронз ” здоб ли:
Марина Найдич (51 ), Анастасія Со оловсь а (69 ), Іванна Л т-
ча (81 ), Олена Капша (+81 ). Крім то о раїн а Ірина Винни
визнана най ращою спортсмен ою чемпіонат Європи з бо с се-
ред жіно . За алом часть зма аннях взяли 181 часниця з 23 ра-
їн Європи

Дзюдо. Вітчизняні борці 
вдало виступили на чемпіонаті світу
У Маямі (США) завершився особистий т рнір чемпіонат світ з дзю-

до серед майстрів-ветеранів. Учасни ами зма ань стали 761 спортс-
мен (686 чолові ів і 75 жіно ) з 46-ти раїн світ , інформ є офіційний
сайт Держсл жби справах сім’ї, молоді та спорт . У раїнсь оман-
д на зма аннях представляли 16 дзюдоїстів ві ом від 30 до 69 ро ів.
Чемпіонами світ стали: дніпропетровець Ілля Чимчі рі (81 , ві ова
р па 35-39-ро ів), донець і борці Андрій Крохмальов (100 , ві ова
р па 35-39 ро ів) та Геор ій Харлампія (73 , ві ова р па 65-69 ро-
ів). Тит л віце-чемпіона світ до сво о посл жно о спис додали:
наймолодший ветеран нашої збірної Сер ій Мороховець (60 , ві ова
р па 30-34 ро и), В’ячеслав Клешня (100 , ві ова р па 35-39 ро ів).
Бронзові на ороди вибороли: Сер ій Крюч ов (90 , 40-44 ро и), І ор
Топалов (+100 , 45-49 ро ів), Андрій Костен о (+100 , 50-54 ро и)
та Станіслав Ло ашен о (90 , 60 — 64 ро и). За алом збірна У раїни
завершила чемпіонат світ з дзюдо серед майстрів-ветеранів на вось-
мом місці в медальном залі . Першою стала збірна Росії, я а ви ра-
ла в Маямі 22 золотих, 14 срібних та 19 бронзових медалей

Теніс. Еліна Світоліна виграла турнір 
в Індії
18-річна хар ів’ян а Еліна Світоліна стала переможницею т рнір

WTA з призовим фондом 125 000 $ П ні, Індія. У фінальном поєдин-
раїн а, посіяна під сьомим номером, за 1 один 19 хвилин обі-

рала п’ят ра ет т рнір 42-річн япон Кімі о Дате Кр мм: 6:2 6:3.
На рах н вітчизняної спортсмен и 6 ейсів і три подвійні помил и.
Додамо, що досвідчена японсь а тенісист а займала четвертий рядо
світовій ласифі ації інці 1995 ро . Для Еліни Світоліної — цей ти-

т л став першим на т рнірах WTA. За перемо хар ів’ян а отримала
160 рейтин ових очо і 20 000 $ призових

Температура +2°С

Атм. тиск 760 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура +7°С

Атм. тиск 760 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +3°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 90 %

Прогноз погоди на 14 листопада 2012 року

ОВНИ, онтролюйте емоції до обід , на опич йте енер о-
рес рси. А тивні події розпочн ться попол дні, оли вами
почне ер вати релі ійний запал, творче натхнення, спортив-
ний азарт. Ба атьом несподівано випаде щасливий шанс, не
промахніться, дійте м дро й цілеспрямовано, я що прорах -
єтеся, час на виправлення помило вас вже не б де — за-
повітний спіх вислизне з-під само о носа.
ТЕЛЬЦІ, ви залежні від обставин, ч жих щедрот, вчин ів

людей, том не б нт йте, льтив йте в собі смирення —
“лас аве теля дві мат и ссе”. На чаші терезів ч жі інтереси
мають переваж вати. Та велить доля. Тоді й вам випаде ла-
сий шмато від спільно о пиро а.
БЛИЗНЯТА, день напр жений, плани летять ш ереберть,

домовленості від ладаються, зневіра власні сили за ос-
трюється. Довіра до партнера в цей час — найважливіша
с ладова взаємин. Я що її немає, повітрі витає д х л ав-
ства, обман чи зради, не поспішайте зв’яз вати себе зобо-
в’язаннями. А ось др жба, спільні захоплення стан ть бла о-
словенною альпіністсь ою мот з ою в б дь-я их справах.
РАКИ, затіявши нові справи, ви опинитеся на роздоріжжі

через нечесність та недбалість підле лих, пор шення дисцип-
ліни, материнсь а опі а підопічних принесе розчар вання, бо
вам заплатять невдячністю. Не перевантаж йтеся н дною ма-
р дною працею, бо це не ативно позначиться на здоров’ї.
ЛЕВИ, (до обід ви на ач родинних т рбот, схильні ли-

бо о переживати поб тові та житлові проблеми. Не падайте
д хом, ви оптиміст та творець, і це ч дово. Ш айте сторонні
розва и та заряджайтеся позитивом. У др ій половині дня
з’явиться шанс повеселитися в др жній омпанії, зав’язати ці-
аві стос н и, сяйте ори інальністю, але не передайте ті
мед , бо проґавите обмани та опинитеся в тенетах спо с чи
ілюзій.
ДІВИ, дбайте про сім’ю, наводьте лад помеш анні, втім,

це не значить, що слід “пиляти” виховним терп ом домочад-
ців за найменші поб тові про оли, створіть в родині д ховн
а р , це місце, де вам визначено б ти д хівни ом для всіх
членів родини. Тоді й власній д ші розп стяться віти щас-
тя.
ТЕРЕЗИ, фахівець ви нівро , одна знема ати під абл -

ом вищих посадовців заради рошей — йти проти вимо до-
лі. Візьміть на себе відповідальність за співробітни ів і вті-
люйте в життя ці аві ідеї (їх вас хоч реблю ати!), реаліза-
ція власних інтересів вима ає жорст их дій, оловне – не по-
р ш вати юридично о за онодавства і в той же час бла о о-
війно дотрим ватися Небесних до матів.
СКОРПІОНИ променіють іпнотичною чарівністю, зводячи з

роз м протилежн стать. Втім “дел время, а потехе час”,
натомість чіт ість і ор анізованість в діях сприятиме а тивіза-
ції талант дбайливо о осподаря, рамотно о фінансиста.
Раціонально сплан йте приб т и та витрати на найближчий
місяць, підбийте баланс, зробіть ревізію та намітьте план по-
по .
СТРІЛЬЦІ вист патим ть в ролі блис чо о оратора, чар -

ватим ть п блі расномовством, різносторонньою обізна-
ністю, професійною омпетентністю, чим мож ть пробити до-
ро на б дь-я ий олімп, але не самостійно, а в парі з давні-
ми омпаньйонами, шлюбними с п тни ами. До липня Все-
вишній велить б ти в парі, тоді й матимете все, що хочеться!
КОЗОРОГИ, Творець поч є ваші молитви і від неться!

Сповід йтеся, айтеся в ріхах (за мин лий місяць) та просіть
вас очистити, знеш одити а ресію, що розриває вас зсереди-
ни та наставити на шлях добра й світла, особливо в стос н ах
“бать и-діти”, “начальни -підле лий”, “чолові -жін а”. На ро-
бот моліться, т т все ч дово, б дете с млінним ви онавцем,
авторитет зміцніє, рошей додасться.
ВОДОЛІЇ, ви ш атимете істин , я а віддалятиметься, я

міраж. На властиві вам еніальні осяяння не спирайтеся, вони
вима ають подальшої перевір и. Др желюбність поєдн йте з
розбірливістю, іна ше вашом братерсь ом олі з’являться
випад ові і ненадійні люди. План на майб тнє, ділові сценарії,
с ладен раніше про рам дій бажано пере лян ти. І цей про-
цес може зайняти не один день.
РИБАМ за рож є розчар ватися в цілях, я і недавно собі по-

ставили, або ж своїй здатності їх дося ти. Можливо, вас з -
пинить зневіра в себе, неясність подальших перспе тив, пере-
ш оди або непороз міння. Не форс йте події, я що не володі-
єте необхідними навич ами та знаннями і вчасно (я що опини-
лися в ритичном стані) відст пайте на запасний плацдарм

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

ранок день вечір

"Динамо" розгромило 
запорізький "Металург"
У національній першості з футболу завершилося перше коло змагань
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У Прем’єр-лізі У ра-
їни відб лися матчі
15 т р . Віце-чемпі-
он раїни иївсь е
“Динамо” на виїзді
здолало а тсайдера
національної першо-
сті запорізь ий “Ме-
тал р ”. З стріч за-
вершилася з рах н-
ом 5:0 на ористь
столично о л б . Ця
перемо а дозволила
иянам набрати 31
оч о, і після першо о
ола зма ань вони
посідають третю схо-
дин т рнірній
таблиці. Лідером за-
лишається донець-
ий “Шахтар”, я о-
о в а тиві 45 очо ,
др им йде дніпро-
петровсь ий “Дніп-
ро” — 31 оч о, але
через перева
особистих з стрічах
він випереджає “Ди-
намо”.

Напередодні матчу у За�

поріжжі фаворитом цієї зу�

стрічі вважали київське

“Динамо”. І недарма, адже

місцевий “Металург” впев�

нено закріпився в підвали�

нах турнірної таблиці, на�

бравши в 14 матчах лише 2

очки. Столичний клуб хоч і

переживає далеко не най�

кращі часи, але перемогти

такого суперника був зо�

бов’язаний. Не дивно, що

саме кияни вже зі старто�

вим свистком арбітра взяли

ініціативу в свої руки. Що�

правда, запоріжці зовсім не

заперечували такому пере�

бігу подій і віддали перева�

гу іменитому супернику,

чекаючи нагоди, щоб про�

вести небезпечну контр�

атаку.

Першими небезпечний

момент у матчі створили

футболісти “Динамо”. Ста�

лося це на 30 хвилині зу�

стрічі. Мігель Велозу заки�

нув м’яч на ближню штангу

від лівого кутового прапор�

ця, Олег Гусєв виграв бо�

ротьбу на другому поверсі і

пробив по воротах. Що�

правда, голкіпер “металур�

гівців” у стрибку зумів до�

тягнутися і врятувати свою

команду від вірного голу.

Наприкінці тайму м’яч вза�

галі вже не виходив з поло�

вини поля запорізького

клубу, одна за однією від�

бувалися атаки на ворота

господарів. Гол назрівав, і

за дві хвилини до кінця

першого тайму Мігель Ве�

лозу відкрив рахунок у мат�

чі. Кияни провели атаку лі�

вим флангом, Ніко Кран�

чар обіграв свого опікуна і

пробив по воротах, потра�

пивши в захисника. Рико�

шет – і м’яч відлетів на лі�

нію штрафної, звідки з хо�

ду пробив Велозу. 0:1 — на

перерву кияни пішли у

якості лідерів.

У другому таймі гості по�

чали діяти куди впевнені�

ше, ніж у перші сорок

п’ять хвилин, і щоб подво�

їти рахунок динамівцям,

знадобилися лічені хвили�

ни. Після удару Євгена Ха�

черіді Денис Гармаш отри�

мав м’яч у районі одинад�

цятиметрової позначки і

сильно пробив низом по

воротах. Рахунок став 0:2, і

київські футболісти трохи

сповільнили свої насту�

пальні дії. На 63 хвилині

матчу запоріжці мали наго�

ду відігратися. Андрій Цу�

ріков прийняв м’яч на лі�

вому фланзі, увійшов у

штрафну зону киян і з гос�

трого кута пробив по воро�

тах, але влучив у поперечи�

ну.

“Не забиваєш ти, забива�

ють тобі” — цю одвічну

футбольну істину в черго�

вий раз підтвердили сто�

личні футболісти. Олег Гу�

сєв точним пасом вивів

Брауна Ідейє на побачення

з голкіпером і нігерієць не

залишив жодних шансів

для господарів поля. А за 10

хвилин прізвище Ідейє

знову засвітилося на таб�

ло — Браун довів перевагу

своєї команди до 4:0. Гірко

було дивитися, але після

цього голу запорізькі вбо�

лівальники потягнулися до

виходу і це за 15 хвилин до

закінчення зустрічі. А під�

сумковий рахунок встано�

вив Андрій Ярмоленко, ви�

тончено перекинувши во�

ротаря “Металурга”. Тож

фінальний свисток голов�

ного арбітра зустрічі зафік�

сував перемогу “Динамо” з

рахунком 5:0. Попри до�

сить результативну гру ви�

конуючий обов’язки голов�

ного тренера киян Олексій

Михайличенко знайшов

місце і для критики своїх

підопічних: “Якщо оціню�

вати результат, звичайно ж,

ми задоволені тим, що від�

бувалося на полі. Але сам

малюнок гри часом нас

зовсім не влаштовував.

Трапився незрозумілий

провал через хвилин десять

після другого забитого м’я�

ча. Також незрозумілими

були помилки в організації

атаки, ми дозволяли супер�

нику проводити хороші

контратаки, особливо у

першому таймі, наші огрі�

хи призводили до того, що

“Металург” мав шанси для

взяття воріт. Після перерви

рахунок дозволяв грати

більш спокійно, але мені

здається, що ми надто за�

спокоїлися”
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Цей день в історії 14  листопада

1896 – почала робот ідро-
еле тростанція на Ніа арсь ом
водоспаді
1907 — народилася Астрід

Лінд рен – дитяча письменниця,
автор ни "Малю і Карлсон" та
"Пеппі Дов а панчоха"
1944 — Києві від рито Дер-

жавний м зей раїнсь о о мис-
тецтва
1936 – СРСР на базі Цен-

трально о бюро по оди створено
Центральний інстит т по оди
1939 – Мос ві відб вся ав-

топробі , присвячений вип с
мільйонно о радянсь о о авто-
мобіля
1969 – із мис Канаверал

старт вав амери ансь ий ос-
мічний орабель "Аполлон-12",
я ий 19 листопада здійснив др -

в історії висад людей на Мі-
сяць
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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міра об’єм
хмільних напоїв
1,5 л (заст.)

зна азб и
Морзе

ділян а з
водою серед

п стелі

роші
Євросоюз

страва з яєць Р
р. поет "Плач
Ярослави"
ведизмі – цар

бо ів Е
наслана ш ода

собаче "вітаю"

оштовний
амінь

те, що
позбавлене зна
чення, не має
нія ої ціни Щ

ба ор
чечіт а

прито а Вол и

др ий
снідано
Бери!

Візьми! (розм.) А жіноче ім’я

сто оловеч дов. ,
я еЗевспривалив

ороюЕтна
"я" (лат.)

сходи для
виход з літа а

дорожна подія
(спец.)
оманда в
цир Т

зодіа альне
с зір’я

ора в Т рції
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твір Карла
Мар са И

тюр сь і племена,
в IV ст. завоювали
прид найсь і

землі

речі для
т алет ,

мані юр –
ф тлярі

міжнародний
до овір К

"Динамівець" Андрій Ярмолен о (справа) встановив остаточний рез льтат матчі проти запорізь о о "Метал р "
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