
Швидкісний трамвай — 
місяць у дії
Новим видом транспорту вже скористалося понад 160 тисяч пасажирів

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Майже місяць том запрацю-
вав швид існий трамвай на
житловом масиві Троєщина.
За цей час місцеві меш анці
мали змо оцінити всі йо о
перева и та недолі и. Д м ою
иян щодо цьо о вид транс-
порт поці авився ж рналіст
"Хрещати а", проїхавши по
маршр т .

Наталія Гриценко щоденно виїздить на

роботу з вулиці Сабурова в район Куре�

нівки. Розповідає, що раніше їй доводи�

лося діставатися до місця призначення

декількома видами транспорту, а врахо�

вуючи вранішні затори, дорога на інший

берег міста займала подекуди дві години.

Уже майже місяць цю ж відстань вона до�

лає в рази швидше, за 40—50 хвилин.

"Я справді дуже задоволена, що тепер

не треба щоденно вистоювати кількаго�

динні затори в незручних маршрутках.

Трамвай підвозить прямісінько до місь�

кої електрички, навіть переходити ніку�

ди не потрібно. А звідти вже можна спо�

кійно дістатися до роботи. Шкода, що

подекуди виникають певні збої у графі�

ках руху електрички та трамваїв, тоді у

салонах виникає тиснява. Але сподіва�

юся, що з часом і ця проблема буде вирі�

шена", — розповіла "Хрещатику" пані

Наталя.

Старожили житлового масиву згаду�

ють, що раніше тут уже курсував трам�

вай, однак відзначають, що нова подов�

жена схема руху цього виду транспорту

більш зручна, а самі потяги — швидкі та

сучасні. "Їздити приємно, комфортно.

Трамваї рухаються без затримок, інтер�

вал руху між ними невеликий, тож чека�

ти довго не доводиться. Приємно, що у

вагонах не холодно", — зазначає пані

Людмила.

Новим видом транспорту жінка корис�

тується декілька разів на тиждень, аби

потрапити на ринок, що знаходиться в

декількох кварталах від її помешкання.

Знаково, що трамвай став чудовою кому�

нікацією і між мікрорайонами житлового

масиву, тож навіть у вихідні дні лінія ко�

ристується популярністю серед місцево�

го населення.

Нагадаємо, що до кільцевої елек�

трички мешканці Троєщини можуть

виїхати двома трамвайними маршрута�

ми: № 4 — від станції "Милославська"

до залізничної платформи "Троєщина�

2", та трамваєм № 5, який підвозить па�

сажирів до кільцевої електрички з ву�

лиці Сабурова.

Як повідомили "Хрещатику" у КП "Ки�

ївпастранс", нині трамвай щоденно пере�

возить майже 11 тисяч киян. А з моменту

відкриття лінією вже скористалося понад

160 тисяч пасажирів. Із них майже 120

тисяч за допомогою цього виду транс�

порту діставалися до пересадочного вуз�

ла на міську кільцеву електричку на стан�

ції "Троєщина —2".

Окрім того, за дорученням голови

КМДА Олександра Попова, міський

call�центр (15�51) приймає пропозиції

та відгуки киян щодо роботи швидкіс�

ного трамвая. Наразі вже надійшло 42

пропозиції від мешканців Троєщини

стосовно удосконалення експлуатації

лінії. Більшість із них стосується облаш�

тування додаткових переходів через

трамвайні колії та зупинок. Адже через

відсутність зручних переходів людям

(особливо пенсіонерам) доводиться до�

лати значні відстані або ж переходити

колії, що досить небезпечно.

За інформацією столичних транспорт�

ників, будівництво переходів передбаче�

не ІІ і ІІІ чергами реконструкції трамвай�

ної лінії, що заплановане на наступний

рік. Насамперед, враховуючи прохання

мешканців Троєщини, облаштують на�

земний перехід біля Свято�Троїцького

собору, розташованого на вул. Кірова

Мирослава ЛЕУС
"Хрещатик"

Більше місяця столиці працює оновле-
на автоматизована диспетчерсь а Київ-
сь ої місь ої станції швид ої медичної
допомо и. Нововведення доволі ефе тив-
не — ви ли и опрацьов ються оператив-
ніше і, відповідно, медичні бри ади
швидше приб вають до пацієнтів. Про
робот диспетчерсь ої системи, а та ож
впровадження еле тронно о реєстр па-
цієнтів розповів прямом ефірі теле а-
нал "Київ" начальни ГУ охорони здо-
ров’я КМДА Віталій Мохорєв.

Київ першим із усіх регіонів України запровадив

оновлену централізовану диспетчерську для системи

швидкої медичної допомоги. Як запевняє Віталій Мохо�

рєв, це дозволило забезпечити абсолютно нову якість із

надання невідкладної допомоги киянам. "Це — дійсно

знакова подія не тільки для Києва, а й для України,— за�

явив він.— У місті впроваджено новий алгоритм роботи

передачі викликів "103" у режимі реального часу. У нас і

раніше діяла централізована диспетчерська, але в її ро�

боті не використовували новітніх технологій".

За новими нормами закону про екстрену медичну до�

помогу, "швидка" має прибувати до пацієнта впродовж

десяти хвилин з моменту отримання виклику. Раніше

столичним медикам не вдавалося вкладатися у такий

час. І причина всім відома — перевантажений дорожній

трафік у столиці.

"Сьогодні у нас близько 50 % викликів виконується

вчасно, тобто бригади "швидкої" доїжджають до

пацієнтів  за до 10 хвилин, і приблизно 50 % — за час,

більший за 10 хвилин. За місяць роботи нової системи

ми вже бачимо суттєве покращення роботи "швидкої". У

нас стало набагато менше відхилень від нормативу в

частині вчасного прибуття, адже сигнал виклику пере�

адресовують саме тій бригаді, яка перебуває найближче

до адреси пацієнта", — пояснює Віталій Мохорєв.

Водночас у програмі з покращення роботи екстреної

медичної допомоги в Києві передбачено створення до�

датково близько 25 пунктів тимчасового базування ка�

рет швидкої допомоги. За словами пана Мохорєва, до

кінця року такі "точки" з'являться в Оболонському, По�

дільському та Шевченківському районах.

Іще однією новацією медичної галузі у столиці є

формування електронного реєстру пацієнтів. "Сього�

дні в Києві, як і в інших регіонах, ведеться письмовий

реєстр пацієнтів, на його опрацювання витрачається

багато часу, який можна використовувати значно ра�

ціональніше, зокрема на обстеження хворих. І тому

наше головне завдання, яке, до речі, визначено уря�

дом та нашою міською програмою — створення елек�

тронного реєстру пацієнтів", — зазначив Віталій Мо�

хорєв.

Доступ до електронного реєстру матиме лише спеці�

альна уповноважена особа, тобто той лікар, який безпо�

середньо надаватиме допомогу конкретному пацієнту.

Система матиме надійний захист, як і передбачено зако�

ном про захист персональних даних.

"Цей проект допоможе нам визначати, який об’єм ме�

дичної допомоги і які кошти будуть необхідні для того,

щоб формувати заявки на медикаменти для пільговиків,

а їх у нас — близько 700 тисяч у місті,— продовжує пан

Мохорєв.— Маючи інформацію про пільговиків, про те,

де вони проживають, на якому диспансерному обліку і з

приводу якого захворювання перебувають, ми будемо

ефективніше витрачати кошти для того, щоб забезпечи�

ти ліками конкретного киянина"

Це стало можливим за рахунок автоматизованої системи обробки викликів

50 % столичних "швидких" прибувають 
до пацієнта за 10 хвилин

Навесні в Києві зацвітуть 
понад 710 тисяч тюльпанів 
Столичні зеленб дівці завершили висадження вітів

СТОР. 2 

Акушерсько�гінекологічну службу
столиці хочуть реорганізувати 
за пілотною моделлю
Солом`янського району 

Т т ардинально змінили підхід до на ляд за
ва ітними

СТОР. 2 

Українці продовжують купувати
долар 

Одна , я запевняють е сперти, до підвищення
вартості інвалюти це не призведе

СТОР. 3

У номері

Новини

ПАТ "Київхліб" знизив ціни на хліб
На вимо Антимонопольно о омітет У раїни

ПАТ "Київхліб" знизив ціни на сорти хліба, я і б ли
підвищені підприємством на мин лом тижні. "У ре-
з льтаті ретельно о аналіз з бо КМДА, місь о о
територіально о відділення АМКУ і ПАТ "Київхліб"
е ономічно о обґр нт вання підвищення цін на по-
п лярні сорти хлібоб лочних виробів — хліба "У ра-
їнсь о о столично о подово о" та батон нарізно о
"Київсь о о" — б ли знайдені можливості щодо
част ово о зниження цін на в азан прод цію", —
йдеться повідомленні підприємства. Та им чином,
відп с на ціна на хліб "У раїнсь ий столичний подо-
вий" ва ою 0,95 становитиме 4,02 рн та на батон
нарізний "Київсь ий" ва ою 0,5 — 3,30 рн. За-
значимо, що ці види прод ції не відносяться до со-
ціальних і та их, що підля ають ре люванню з бо
ор анів місцевої влади. Ціни на соціальні сорти хлі-
ба: батон "Нива", хліб "У раїнсь ий домашній", "Бо -
данівсь ий", "Пшеничний традиційний", "Печер-
сь ий", "Арна т" ПАТ "Київхліб" не змінював. У заяві
підприємства на олош ється, що правління ПАТ
"Київхліб" визнає певні о ріхи під час об оворення
цін із профільним правлінням КМДА з бо своїх
підрозділів.
Тим часом, за словами заст пни а олови КМДА

Анатолія Гол бчен а, тор овельні інспе тори отри-
мали дор чення перевірити наявність достатньої
іль ості соціально о хліба в сіх ма азинах столиці.
"Відповідно до виснов ів інспе ції ми збільшимо
іль ість хліба тих ма азинах, де це необхідно, а
"Київхліб", свою чер , вироблятиме більше та ої
прод ції. Попередньо ми домовились, що підпри-
ємство випі атиме вдвічі більше соціально о хліба
для столиці", — розповів він. Анатолій Гол бчен о
під реслив, що завдя и домовленостям місь ої вла-
ди з А рарним фондом У раїни, борошно для ви о-
товлення соціальних сортів хліба за пов ватиметь-
ся за здешевленою ціною. Наразі йо о запаси до-
зволять ви отовляти соціальні сорти хлібоб лочних
виробів до наст пно о рожаю зерна

Київ посів третє місце у рейтингу
"Вибір мільйонів мандрівників+2012"
Міжнародний портал TripAdvisor с лав два рей-

тин и т ристичних напрям ів Європи та світ . Топ-
10 Європі очолив Київ. За ним ід ть: Мос ва, Т -
рин, Сан т-Петерб р , Неаполь та інші. Рейтин де-
сяти т ристичних напрям ів світ , відвід вання я их
останнім часом відч тно зросло, очолило ар ентин-
сь е місто Мар-дель-Плата, за ним ід ть Сан-Па л
і Київ. Відповідно до щорічно о дослідження най-
більш відвід ваних міст Global Destination Cities
Index, проведено о MasterCard Worldwide, 2012
році Київ за відвід ваністю випередив Варшав ,
Монреаль, Бостон і Ріо-де-Жанейро, посівши 62-й
рядо рейтин найбільш відвід ваних т ристами
міст світ

Театр опери та балету для дітей 
та юнацтва відзначив 30+річчя
Київсь ий м ніципальний а адемічний театр

опери та балет для дітей та юнацтва, що в По-
дільсь ом районі, відзначив свій 30-й день наро-
дження. У день свята ращі працівни и театр от-
римали рамоти й пам’ятні подар н и від ерів-
ництва район . На адаємо, що театр опери та
балет б в створений 1992 році і має лише один
анало світі — дитячий м зичний театр ім. Ната-
лії Сац Мос ві. За ладом льт ри здійснено по-
станов и понад 100 вистав, із них 40 поставлено
вперше. Щомісяця т т по аз ють від 20 до 25 ви-
став. У реперт арі — мюзи ли, м зичні аз и,
симфонічні та во ально-симфонічні про рами,
онцерти. За останні три ро и лядаць а а дито-
рія театр зросла в 4,5 раз

У КИЄВІ 

ПРОЙДУТЬ ДНІ 

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

СТОР. 2

РЕЙТИНГИ РАЙОНІВ: 

ЛІДЕРИ 

ТА АУТСАЙДЕРИ

СТОР. 2

ШТРАФИ 

ДЛЯ НЕТВЕРЕЗИХ ВОДІЇВ

ХОЧУТЬ ЗБІЛЬШИТИ

СТОР. 3

РОЗМІР СТУДЕНТСЬКИХ 

СТИПЕНДІЙ

ПЕРЕГЛЯНУТЬ
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Новини

Підприємці Києва та Санкт�Петербурга 
обміняються досвідом
У рам ах співпраці ряд Сан т-Петерб р а з КМДА 20-23 листопада

відб деться “К льт рно-ділова місія Сан т-Петерб р а в Києві”. Для час-
ті заходах столицю У раїни відвідає деле ація, до я ої війд ть пред-
ставни и ділових іл, ромадсь их ор анізацій і ор анів ви онавчої влади
Сан т-Петерб р а на чолі з оловою Комітет з інвестицій та страте ічних
прое тів Іриною Бабю . Та ож с ладі бізнес-деле ації приб д ть пред-
ставни и малих та середніх підприємств Сан т-Петерб р а. Вони пред-
ставлять інноваційні техноло ії сферах ЖКГ, енер ети и, містоб д ван-
ня, інформаційних техноло ій тощо. Ділова про рама с ладатиметься з
презентаційної частини, тематичних р лих столів за частю підприємців
із двох міст. Та ож рам ах льт рної частини місії відб деться онцерт
ні ально о дитячо о петерб рзь о о ансамблю “Jazz kids”, часни и я о-
о ви он ють найс ладніші джазові омпозиції та є ла реатами російсь их
і міжнародних м зичних он рсів

Столична прокуратура готова до роботи 
за новим Кодексом
Усі про рори міста Києва отримали еле тронні лючі, я і дають

право дост п до Єдино о реєстр дос дових розслід вань та отові
до роботи за новим Кримінальним процес альним оде сом У раїни.
Про це під час спільної наради працівни ів правоохоронних ор анів
столиці та представни ів с ддівсь ої лан и зазначив про рор Києва
Анатолій Мельни . “У нас створено механізм, я ий дає можливість
працювати в системі Єдино о реєстр дос дових розслід вань. Ми
вже видали 1400 еле тронних лючів працівни ам про рат ри Києва,
столичної міліції та СБУ, подат івцям та підрозділам МВС на транспор-
ті”,— за важив про рор Києва. На адаємо, що з 19 листопада набрав
чинності новий Кримінальний процес альний оде с У раїни

Вчителі та лікарі вже отримують зарплати 
за жовтень
Про це під час з стрічі із ерівни ами столичних профспіло зазна-

чив олова КМДА Оле сандр Попов. “Ми дещо запізнилися з видачею
заробітної плати, я повинні б ли виплатити 9- о листопада, за алом
це 140 мільйонів ривень. На рах н и бюджетних станов столиці вже
надходять ошти. Впродовж 16-19 листопада працівни и мали отри-
мати роші. Виплатити зарплати бюджетни ам — наше першочер ове
завдання, том я прош вибачення за незр чності і хоч запевнити, що
ми входимо в нормальний рафі і цьо о тижня завершимо виплат
аванс . Відта , всі забор ованості б де по ашено”,— на олосив оло-
ва КМДА. У свою чер ерівни и профспіло із роз мінням постави-
лися до сит ації, що вини ла

Цифра дня

3 227 000 000 
гривень бюджетної компенсації ПДВ повернуто столичним платникам
податків з початку нинішнього року, що у порівнянні з січнем&жовтнем
2011 року на 1 млрд 501 млн грн більше 

Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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“Київенерго” реконструювало лінію 
електропередач “ТЕЦ�6 — “Лівобережна”
ПАТ “Київенер о” завершило ре онстр цію транзитної повітряної лі-

нії 110 В “ТЕЦ-6 “Лівобережна”. Це підвищить проп с н спромож-
ність лінії, і я наслідо — надійність еле тропостачання меш анців лі-
во о бере . Перший етап робіт б ло завершено ще вліт — замінено
повітрян лінію на абельн на ділянці в 3 м від проспе т Ват тіна до
підстанції “Лівобережна”. Др ий етап поля ав заміні обладнання
транзитної лінії безпосередньо на підстанції і на ТЕЦ-6. Т т встановле-
но с часне висо овольтне ом таційне обладнання та новітня еле -
тронна система ер вання і захист . Роботи з ре онстр ції тривали
понад рі . За альна вартість ремонт становить близь о 60 млн ри-
вень. “Оновлюючи еле тричні мережі і пот жності ожном районі
столиці, омпанія планомірно ви он є взяті на себе зобов’язання із ре-
алізації інвестиційної про рами щодо дистриб ції еле троенер ії”,—
під реслив ендире тор ПАТ “Київенер о” Оле сандр Фомен о

Акушерсько�гінекологічну службу хочуть 
реорганізувати за пілотною моделлю Солом’янки
Днями оле ія ГУ охорони здоров’я КМДА роз лян ла рез льтати пі-

лотно о прое т реор анізації а шерсь о- іне оло ічної сл жби, що ре-
аліз ється на базі Солом’янсь о о район . Меди и столиці відзначили
спішність моделі та ре оменд ють іншим районам перейняти досвід
Солом’ян и. На адаємо, що січні поточно о ро т т ардинально змі-
нили підхід по на ляд за ва ітними — провели адміністративне пере-
підпоряд вання жіночих онс льтацій Київсь ом місь ом поло овом
б дин № 5, рез льтаті чо о встановили нерозривний зв’язо між жі-
ночою онс льтацією та родопомічним стаціонаром. Та , за 9 місяців
впровадження пілотно о прое т основні по азни и я ості надання ме-
дичних посл иян ам значно поліпшилися. Зросла іль ість виявлення
патоло ій вроджених вад розвит плод на ранніх стадіях ва ітності,
зменшилася іль ість передчасних та патоло ічних поло ів, с ттєво зни-
зилися перинатальні втрати та малю ова смертність. Крім то о, рівень
ранньо о діа ност вання захворювань, в том числі он оло ічних, підви-
щився іль а разів. Протя ом р дня фахівці провед ть детальний ана-
ліз я ості надання меддопомо и жін ам Києва, після чо о роз лядати-
м ть можливість реор анізації а шерсь о- іне оло ічної сл жби міста
за відпрацьованою моделлю Солом’янсь ом районі

Навесні у Києві зацвітуть 
понад 710 тисяч тюльпанів
Столичні зеленб дівці завершили висадження тюльпанів. Уже навесні

зацвіт ть 710 тисяч тюльпанів. Їхнім цвітінням можна б де помил вати-
ся на Співочом полі, а та ож на транспортних розв’яз ах в лиць Тимо-
шен а та Героїв Сталін рада, Маріїнсь ом пар та пар Слави, на
Мос овсь ій площі та в лиці К т зова. Слід відзначити сортове різнома-
ніття вітів. Напри лад, з настанням тепла роз риють свої б тони та і
е с люзивні сорти, я Double Princessта Mix. Що ж стос ється вистав и
тюльпанів “Весняна феєрія”, то навесні б д ть представлені е спозиції
“Подих” (Солом’янсь ий район), “На тіл с” (Голосіївсь ий район), “Від-
родження” (Подільсь ий район) та інші. “Сьо одні повністю завершено
роботи з теплення тюльпанів хвойною лап ою на Співочом полі. У
планах підприємства — запросити до часті 58-й місь ій виставці ві-
тів оле з інших міст У раїни. Подібний прое т, рім обмін досвідом,
надасть поштовх до реалізації нових ідей ландшафтном дизайні”,—
за важив ендире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о

Столичні школярі провели
зліт пошукових загонів
Діти поділилися дослідницькими здобутками та отримали нагороди
Оксана ЛИСИНЮК
“Хрещатик”

Днями десят и ш олярів,
я і ці авляться історією
Києва, зібралися в Націо-
нальном м зеї історії Ве-
ли ої Вітчизняної війни.
Т т відб вся перший зліт
пош ових за онів, при-
свячений 69-й річниці виз-
волення Києва від фа-
шистсь их за арбни ів. Ді-
ти не лише о лян ли е с-
позицію, а й поділилися
своїми дослідниць ими
здоб т ами. За важимо,
юні ияни брали часть
он рсі “Пізнай світ через
історію”. І ось на ороди
знайшли переможців.

Юні пошуковці прийшли в музей

за покликом душі, адже небайдужі

до історичного минулого Києва. Во�

ни захоплені цією темою й допов�

нюють історичні відомості своїми

власними роботами. Хлопці та дів�

чата під наглядом дорослих відвід�

ують місця, де проходили визвольні

бої за Київ, й знайденими експона�

тами доповнюють шкільні музеї.

Додамо, у столиці працює 174 таких

закладів, з них 76 — національно�

патріотичного виховання.

Про свої системно�дослідницькі

роботи юні пошуковці розповіли під

час нагородження переможців кон�

курсу “Пізнай світ через історію”.

Зауважимо, цей захід проходив у но�

мінаціях “Експозиція музею”, “Му�

зейно�просвітницькі проекти”,

“Пошуково�дослідницька робота в

музеї”. На другий тур (міський) було

подано 24 роботи з різних районів

столиці.

Так, колектив гуртківців Центру

військово�патріотичного виховання

“Десантник”, що у Святошинсько�

му районі, у своїй роботі описав іс�

торичне минуле трьох Борщагі�

вок — Михайлівської, Микільської

та Братської. “Ми знаходимо там

речі, які залишились ще з війни, й

доповнюємо знахідками експози�

цію шкільного музею. Тут уже є ба�

гато речей — цеглини з клеймами,

гільзи, патрони. Й саме це ми опи�

сали у своїй роботі”,— розповіла

“Хрещатику” пошуковець Центру

“Десантник” Олександра Бонда�

ренко.

Представники Центру туризму і

краєзнавства учнівської молоді

Оболонського району Олексій Бу�

чинський та Станіслав Сулима свою

роботу присвятили історичній ха�

рактеристиці Київського укріпрайо�

ну. Юні дослідники розповіли одно�

літкам про форпост в урочищі Кле�

пачі та історичні шляхи, які проля�

гали на території мікрорайону Те�

ремки І.

За свою працю діти отримали по�

дарунки — квиток на оглядовий

майданчик Музею історії Великої

Вітчизняної війни та воєнну атрибу�

тику. Як зазначила “Хрещатику” ди�

ректор Міжнародного центру дитя�

чо�юнацького туризму Ольга Му�

ковніна, такий захід — ініціатива са�

мих дітей. “Для них це гра, трошки

квест. Це їх захоплення, адже вони

виїжджають на доти, багато спіл�

куються з сім’ями загиблих ветера�

нів і допомагають тим, хто жи�

вий”,— каже пані Муковніна.

Відзначило місто в цей день й

старше покоління — тих, хто вчить

підлітків бути патріотами й любити

свою землю

Ш олярі ознайомилися з е спозиціями Національно о м зею Вели ої Вітчизняної війни та за свої роботи отримали
без оштовні вит и на відвід вання о лядово о майданчи а мон мента Бать івщина-Мати

Рейтинги районів: 
лідери та аутсайдери
За дев’ять місяців роботи найкращим визначено Шевченківський, 
а найгіршим — Деснянський район
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У столиці підбили підс м и діяльно-
сті районів за три вартали поточно-
о ро . Оцінювали їх робот за та-
ими напрямами, я охорона здо-
ров’я, підтрим а бізнес та інвести-
ційної діяльності, державні фінанси,
споживчий рино та рино праці.
З ідно з рейтин ом, лідером зали-
шається Шевчен івсь ий, а в а т-
сайдерах Деснянсь ий, я ий пере-
містився з 8-ї на 10-т сходин .
Про це чора йшлося на розширено-
м засіданні оле ії КМДА.

Лідером залишається Шевченківський район.

Другу сходинку займає Печерський, а третю – Дар�

ницький. На середніх позиціях рейтингової табли�

ці – Подільський, Солом’янський, Оболонський,

Голосіївський та Святошинський райони.   

Як зазначив заступник голови КМДА Руслан

Крамаренко, Шевченківський та Печерський

райони є лідерами у сферах охорони здоров’я,

підтримки бізнесу та інвестиційної діяльності,

проте мають схожі проблеми у сферах державних

фінансів, споживчого ринку та ринку праці. “При

цьому Дарницький район зміг підвищити свій

рейтинг на дві позиції та потрапити до трійки лі�

дерів. Район вийшов на перше місце у сфері дер�

жавних фінансів, значно поліпшив результати у

галузі споживчого ринку, соціального розвитку та

ринку праці, охорони здоров’я, де посів 2�ге та 

3�тє місця”,— зазначив Руслан Крамаренко.

Також він додав, що зусилля Святошинського

району щодо поліпшення соціально�економічно�

го розвитку та удосконалення своєї діяльності да�

ли непоганий результат. Район залишив ряди аут�

сайдерів і перемістився з 10�го на 8�ме місце.

Райдержадміністрація суттєво посилила роботу у

сфері державних фінансів (2�ге місце проти 8�го у

2011 році), економічного розвитку (з 9�го на 

5�те), соціального розвитку та ринку праці (з 8�го

на 4�те місце).

“Найгіршими за звітний період стали Дніпров�

ський та Деснянський райони, які посіли останні

9�те і 10�те місця. Аналізуючи роботу Дніпров�

ського району, складається враження, що така си�

туація задовольняє його керівництво, адже роботи

адміністрації не видно зовсім. Щодо Деснянського

району, то ейфорія від отриманого за І півріччя

2012 року 8�го місця певною мірою негативно

вплинула на роботу району у ІІІ кварталі, що і по�

вернуло його на 10�те місце. Звичайно, в районі є

й позитивні результати, а саме: 1 місце у сфері со�

ціального розвитку та ринку праці. Проте з восьми

напрямів діяльності погіршено результати роботи

в п’яти”,— зазначив Руслан Крамаренко.

Окрім цього, обговорили й діяльність районів у

сфері житлово�комунального господарства. Заува�

жимо, сюди відносяться утримання та обслугову�

вання житлового фонду, капітальні ремонти будин�

ків, ліфтів, ремонт внутрішньо�квартальних проїз�

дів, тротуарів, освітлення, теплопостачання, озеле�

нення, утримання парків та скверів, фонтанів, бю�

ветів. Зазначимо, що за дев’ять місяців у місті було

відкрито шість світломузичних водограїв, відновле�

но роботу 58�ми бюветних комплексів, розпочато

експеримент з переходом ПАТ “АК “Київводока�

нал” та ПАТ “Київенерго” на прямі договори з на�

селенням та інше.

Як наголосив перший заступник голови КМДА

Олександр Мазурчак, основним показником ро�

боти районів є ставлення до людей, а саме те, як

реагують міські служби на звернення та скарги

киян, і яким є рівень вирішення цих проблем. “За

даними міського call�центру, з 1 січня по 30 верес�

ня від киян надійшло 146 тисяч 684 звернення

(без урахування питань, що потребують додатко�

вого фінансування),— зазначив Олександр Ма�

зурчак.— Житлово�експлуатаційні організації

районів фактично відпрацювали 142 тисячі 900

звернень, що в середньому по місту становить

97 %, але невиконаними залишилися 3 тисячі 800

скарг. Найгірші показники у нас в Деснянському

і Святошинському районах”.

Якщо говорити про темпи зростання заборго�

ваності населення з оплати за житлово�кому�

нальні послуги, то за звітний період спостерігає�

ться зменшення боргів, але не по всіх районах.

Краще у цьому напрямку спрацювали Печер�

ський, Дніпровський та Шевченківський райони,

а от в Деснянському, Оболонському, Подільсько�

му, Святошинському й Солом’янському спосте�

рігається збільшення заборгованості порівняно з

початком року.

“За цей період дійсно дуже багато було зробле�

но у місті, й ми побачили, що є райони й коман�

ди, які досягли високих результатів — ми можемо

цим пишатися. Але є й такі, що, на жаль, відста�

ють, найслабші в Києві — Деснянський і Свято�

шинський райони”,— зазначив голова КМДА

Олександр Попов

Про свої системно&
дослідницькі роботи юні

пошуковці розповіли 
під час нагородження
переможців конкурсу

"Пізнай світ через історію"

Під час розширено о засідання оле ії б ли названі лідери та а тсайдери серед столичних районів
за підс м ами роботи в останні три вартали
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Тенденції

Ділові новини

Держава імпортуватиме газ
із Німеччини через 
Угорщину
Із 1 січня 2013 ро У раїна

план є почати імпорт природно о
аз з Німеччини через територію
У орщини. Про це повідомив мі-
ністр енер ети и та в ільної про-
мисловості Юрій Бой о. “Ми про-
вели пере овори із раїнами,
одержали дозвіл ре ляторів і ви-
пили пот жності. Це б ла пів-

річна робота, і сьо одні вона за-
інчена — ми починаємо реалізо-
в вати онтра т. Вартість аз ні-
мець ої омпанії RWE на 40—70
доларів нижча, ніж та, за я НАК
“Нафто аз У раїни” п є “Газ-
пром ” ( 4 варталі — 430 дола-
рів за тис. б. м)”. На адаємо, з
листопада У раїна почала імпорт
аз з Німеччини через територію
Польщі. “Нафто аз “ і омпанія
RWE (Німеччина) підписали он-
тра т на постав близь о 1 млн
б. м природно о аз на доб

протя ом листопада — р дня
поточно о ро . У 2013 році У ра-
їна план є імпорт вати за ре-
версною схемою близь о 5 млрд

б. м аз , повідомляють “У ра-
їнсь і новини”

Розмір стипендій 
переглянуть

Президент У раїни Ві тор Ян -
ович дор чив ряд пере лян ти
розмір стипендій для ст дентів із
рах ванням с часних потреб до
1 березня. Про це с азано в пові-
домленні прес-сл жби лави дер-
жави: “Забезпечити пере ляд
встановленом поряд розмірів
а адемічних стипендій з рах -
ванням с часних потреб, а та ож
встановлення обґр нтованої різ-
ниці між ординарною (звичай-
ною) а адемічною стипендією та
її підвищеним розміром. Стро —
1 березня 2013”. Крім то о, Ві -
тор Ян ович дор чив ряд за-
л чити представни ів ст дент-
ства до розроб и пропозицій із
форм вання і реалізації держав-
ної молодіжної політи и, зо рема
до об оворення і доопрацювання
прое т нової реда ції за он про
вищ освіт , роз ляд питань про
введення нових ор анізаційних і

фінансово- редитних механізмів
забезпечення молоді житлом

Кенія зацікавлена в купівлі
українських портових 
кранів та автобусів
Днями відб лася з стріч посла

У раїни в Кенії і Об’єднаній рес-
п бліці Танзанія Володимира Б -
тя и й заст пни а міністра транс-
порт Кенії Хасана Алі Джохо.
“Кенія заці авлена в придбанні
залізничних ва онів різних моди-
фі ацій, портових ранів, важ ої
автомобільної техні и, місь их
автоб сів підвищеної міст ості та
іншої прод ції за он ренто-
спроможними цінами”,— цит є
прес-сл жба енійсь о о висо о-
посадовця

В Україні можуть створити
банк з китайськими 
інвестиціями
Китайсь і бізнесмени об ово-

рили із оловою НБУ Сер ієм Ар-
б зовим і ерівни ами ряд мініс-
терств можливість надходження

інвестицій бан івсь сфер
У раїни. “Зо рема мова йшла про
створення в У раїні бан із зал -
ченням апітал итайсь их ін-
весторів та про розширення спів-
робітництва з бан ами цієї ра-
їни”,— с азано в повідомленні
НБУ. Та ож сторонами б ла об о-
ворена можливість створення но-
вих спільних інвестиційних прое -
тів, том числі в ал зі сільсь о-
о осподарства, видоб т о-
рисних опалин і б дівництва ін-
фрастр т рних об’є тів

У січні — жовтні прибуток
банків становив 
3,8 млрд грн
С марний приб то омерцій-

них бан ів становив 3,798 млрд
рн. Про це с азано в повідомлен-
ні НБУ. Доходи бан ів станом на 1
листопада с лали 124,424 млрд
рн, видат и — 120,626 млрд рн.
У том числі відсот ові доходи
бан ів січні — жовтні становили
97,627 млрд рн, омісійні дохо-
ди — 17,444 млрд рн, інші опера-
ційні доходи — 4,273 млрд рн.

Відсот ові видат и бан ів січні —
жовтні становили 55,837 млрд
рн, омісійні видат и — 2,538
млрд рн, інші операційні видат-
и — 11,241 млрд рн, за альні
адміністративні видат и — 29,768
млрд рн, відрах вання до резер-
вів — 21,011 млрд рн, передають
“У раїнсь і новини”

ООН прозвітує 
про стан протидії корупції

Ор анізація Об’єднаних Націй
має намір представити звіт про
стан протидії ор пції в У раїні на
почат 2013 ро . Про це с аза-
но в повідомленні прес-сл жби
Міністерства юстиції. “На почат
наст пно о ро в У раїні відб -
деться презентація звіт ООН про
імплементацію в раїні Конвенції
ООН проти ор пції та стан про-
тидії цьом явищ в У раїні”,—
с азано в ньом . Днями відб ло-
ся третє засідання Між рядової
робочої р пи з роз ляд імпле-
ментації Конвенції ООН протидії
ор пції, що проходило Відні. У
рам ах цьо о заход відб лася

з стріч деле ації Мін’юст і пред-
ставни ів ООН. Відповідно до по-
відомлення, е сперти аналіз ва-
ли сит ацію в У раїні в питаннях
боротьби з ор пцією протя ом 3
ро ів і завершили аналіз напри-
інці жовтня

НБУ припускає введення 
податку на готівкові 
валютообмінні операції 
фізосіб
Національний бан прип с ає

ініціювання введення подат на
отів ові валютообмінні операції
фізичних осіб. Про це повідомила
дире тор енерально о департа-
мент рошово- редитної політи-
и НБУ Олена Щерба ова. “Дана
норма об оворюється”,— с аза-
ла вона. Щерба ова точнила, що
випад введення та о о подат-
він б де сплач ватися з опера-

цій продаж отів ової інвалюти.
Наразі НБУ вивчає е спертні від-

и й оцін и щодо нововведен-
ня. За неофіційною інформацією,
став а та о о подат може ста-
новити 15 %

Українці 
продовжують
купувати 
долар
Однак, як запевняють експерти,
до підвищення вартості 
інвалюти це не призведе
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

К рс національної валюти по відношенню до долара
США вивільнився від політично о тис . У листопаді та
р дні аналіти и не про ноз ють різ их оливань парі
ривня — долар. Орієнтовно рс переб ватиме на рівні
8,2—8,25 рн за долар. На ньо о та ож мож ть вплин -
ти зовнішньое ономічні фа тори.

Попит на готівкову валюту в листопаді дещо скоротився на тлі минулих

парламентських виборів. Тим не менш, він буде залишатися істотним у

зв’язку із сильними девальваційними очікуваннями в суспільстві. Про це

“Хрещатику” розповіли в інформаційно"аналітичному центрі FOREX

CLUB в Україні.

За даними компанії, у жовтні населення придбало готівкової валюти на

суму 3340,4 млн доларів, що на 14,81 % більше, ніж у вересні. Обсяг прода"

жу валюти збільшився всього на 5,69 % — до 1171,1 млн доларів. У підсум"

ку чистий попит на готівкову валюту в жовтні виріс на 20,41 % — до 2169,3

млн доларів. Основною причиною підвищення попиту на готівкову валюту

в минулому місяці, на думку експертів, стало наближення дати проведення

парламентських виборів. Також негативний вплив мали уповільнення сві"

тової економіки і боргова криза в Єврозоні. Населення побоювалося, що ці

події матимуть негативний вплив на українську економіку.

“Боргова криза в Єврозоні, а також уповільнення світової та української

економік продовжують підтримувати невпевненість серед населення з при"

воду стабільності гривні. Той факт, що останнім часом вклади фізичних осіб

у національній валюті знизилися, а вклади в іноземній валюті виросли —

підтверджують вищевказаний тезис. Тим не менше, стійкий попит на готів"

кову іноземну валюту навряд чи призведе до суттєвого зростання вартості

долара США, тому що готівковий валютний ринок становить лише 7—8 %

від усього валютного ринку в державі”,— відзначає керівник інформаційно"

аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

На думку експертів, незабаром вартість валюти буде формуватися ви"

ключно під впливом економічних показників. “Курс буде залежати від ба"

лансу попиту та пропозиції валюти на ринку. Додатковими факторами

впливу стануть світові ціни на сталь, вартість російського газу, питання від"

новлення співпраці з МВФ, грошова політика НБУ”,— зазначає член прав"

ління, директор департаменту казначейства Універсал Банку Сергій Поно"

маренко. Він вважає, що долар у листопаді — грудні буде коштувати

8,20—8,25 грн.

“На вартість гривні буде впливати громадська думка — рівень довіри на"

селення до національної валюти та банківської системи,— упевнений голо"

ва правління банку “Хрещатик” Дмитро Гриджук.— З економічних факто"

рів важливими будуть: рівень платіжного балансу, ВВП і інфляції. Особис"

то я вважаю, що до кінця року курс долара не зміниться”.

Водночас зовнішньоекономічні фактори також продовжать впливати на

курс гривні. Як зауважують фахівці, під час першого та другого раундів кіль"

кісного пом’якшення в США ціни на сталь зростали, але зараз цього не від"

бувається. Якщо до кінця року в цьому процесі відбудеться якась позитив"

на цінова динаміка, це значно підтримає гривню
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Розплата "за градуси"
Водіям загрожують нові штрафи за кермування автівками 
в нетверезому стані
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

Я свідчить статисти а,
щоро на раїнсь их до-
ро ах ине близь о п’яти
тисяч чолові . Вели а іль-
ість ДТП трапляється че-
рез те, що водії під час
ер вання б ли стані ал-
о ольно о сп’яніння. Саме
том народні деп тати хо-
ч ть посилити по арання
за ер вання транспортни-
ми засобами “під м хою”.
Про це свідчать нові за о-
нодавчі ініціативи, запро-
поновані під полом на
Гр шевсь о о.

Як можуть змінитися 
штрафи

У нинішніх умовах за керування

транспортними засобами у стані

сп’яніння передбачені такі покаран"

ня: штраф (150—200 неоподаткову"

ваних мінімумів доходів громадян),

позбавлення прав, громадські робо"

ти або адміністративний арешт. Про

це йдеться у чинній статті 130 Ко"

дексу України про адміністративні

порушення (КУпАП).

Проте, на думку парламентарів,

розмір штрафних санкцій потрібно

підвищити. Саме на цьому й наголо"

шується в законопроекті № 9204: по"

рушення, передбачені новою редак"

цією ст. 130 КУпАП, “тягнуть за со"

бою накладення штрафу на водіїв від

200 до 350 неоподатковуваних міні"

мумів доходів громадян”. Тобто роз"

плата за “градуси” вже становитиме

не 2550—3400 грн, а 3400—4900.

Жорсткіші міри покарання об"

ґрунтовані в тексті пояснювальної

записки: “В Україні щодобово в

ДТП гине від 10 до 20 осіб та більше

100 отримує різного ступеня тілесні

ушкодження. За цими показниками

наша держава посідає одне з чільних

місць у Європі. Кожні 15 хвилин на

українських дорогах трапляються

аварії, при цьому на 100 ДТП дово"

диться 15 смертей. Це — один із

найвищих показників: у 7—8 разів

більше, ніж у Німеччині й Португа"

лії, і в 3—4 рази — ніж у Франції і

Угорщині. Щоб відчути масштаб

проблеми, досить пригадати, що за

два роки на українських дорогах ги"

не стільки ж людей, скільки загину"

ло радянських солдатів у Афганіста"

ні за 10 років війни”.

Як вважають законотворці, настав

час визнати, що безпека дорожнього

руху є серйозною проблемою Укра"

їни, а чинні адміністративно"правові

норми — занадто поблажливі до по"

рушників правил дорожнього руху.

Особливо — за керування транспорт"

ними засобами у стані сп’яніння.

Щоденно працівниками ДАІ МВС

України під час нагляду за дорожнім

рухом виявляється від 500 до 860 фак"

тів керування транспортом особами,

які перебували в нетверезому стані.

Враховуючи такі тривожні тен"

денції, народні обранці вирішили

посилити штрафні санкції. Але при

цьому чомусь не звернули увагу на

досить суттєвий момент: нові пока"

рання за вчинення адмінправопору"

шення (передбачені в законопроекті

№ 9204) можуть бути суворішими за

кримінальні злочини (!). Згідно з

Кримінальним кодексом (стаття

286), за порушення правил безпеки

дорожнього руху передбачено пока"

рання “штрафом від 200 до 500 не"

оподатковуваних мінімумів доходів

громадян”.

А тепер уявімо таку ситуацію: од"

ного водія, котрий скоїв ДТП і трав"

мував пішохода, оштрафували на

3400 грн, а іншого, який був “під му"

хою”, але не скоїв ДТП,— на 4900

грн (згідно зі змінами до статті 130

КУпАП). Таким чином виходить па"

радокс: за вчинення злочину, по"

в’язаного з аварією та нанесенням

потерпілому тілесного ушкодження,

винна особа сплатить на 1500 грн

менше, аніж за вчинення звичайно"

го правопорушення, що не призвело

до серйозних наслідків.

До речі, на ці колізії також зверну"

ло увагу Головне науково"експертне

управління (ГНЕУ) Верховної Ради:

“Пропозиція законопроекту про

суттєве посилення санкцій за вчи"

нення адміністративного правопо"

рушення, передбаченого частинами

першою та другою статті 130

КУпАП, максимально наближає ад"

міністративні стягнення до кримі"

нальних покарань, а в деяких випад"

ках навіть перевищує відповідні роз"

міри покарання у вигляді штрафу”.

Хотілося б вірити, що під час

розгляду законопроекту № 9204 у

другому читанні депутати таки

звернуть належну увагу на виснов"

ки й зауваження з боку експертів

ГНЕУ.

Тяжкість легкого сп’яніння

Ще три роки тому Мін’юст заре"

єстрував інструкцію “Про виявлен"

ня у водіїв транспортних засобів

ознак алкогольного, наркотичного

чи іншого сп’яніння або перебу"

вання під впливом лікарських пре"

паратів, що знижують увагу та

швидкість реакції”. Згідно з цією

інструкцією, встановлення стану

алкогольного сп’яніння здійсню"

ється на підставі огляду, який про"

водиться уповноваженими особа"

ми ДАІ з використанням спеціаль"

них технічних засобів: максималь"

но допустимий показник становить

0,2 проміле (0,0002 г/л). Це озна"

чає, що на кожних 1000 г рідини,

яка є в людському організмі, при"

падає 0,2 г алкоголю.

Як стверджують медики, незнач"

ний вплив алкоголю спостерігається

тоді, коли його вміст у крові від 0,3

до 0,5 проміле, від 0,5 до 1,5 — легке

сп’яніння, від 1,5 до 2,5 — сп’яніння

середнього ступеня, від 2,5 до 3,0 —

сильне сп’яніння. Звісно, перевести

такі показники в кількість келихів і

чарок можна лише приблизно (усе

залежить від маси тіла, віку і здо"

ров’я людини). До того ж, переви"

щена норма проміле може з’явитись

і від випитого кефіру, квасу, цукерок

із лікером. Дія градусів на людський

організм — дуже індивідуальна: для

однієї людини 0,2 проміле — це чар"

ка горілки, для іншої — кілька ковт"

ків вина. Чітко визначити свою (ін"

дивідуальну) дозу можна тільки на

газоаналізаторі у наркодиспансері.

Як свідчить статистика ДАІ МВС

України, навіть легке сп’яніння час"

то призводить до тяжких наслідків:

водій сам собі “дозволяє” переви"

щувати швидкість руху, виїжджати

на зустрічну смугу дороги, здійсню"

вати подвійний обгін, проїжджати

перехрестя на заборонений сигнал

світлофора тощо. З огляду на це, у

Верховній Раді пропонують посили"

ти не лише адміністративну, а й кри"

мінальну відповідальність за керу"

вання автотранспортом особою, яка

знаходиться під дією алкогольних

(чи наркотичних) засобів.

“Водій транспортного засобу, рі"

вень алкоголю в крові якого більше,

ніж 0,6 проміле, є злочинцем, який

загрожує життю оточуючих і має

нести сувору відповідальність”,—

наголошується в пояснювальній

записці до законопроекту № 11190,

що наразі знаходиться на розгляді у

парламенті.

Згідно з цим документом, Кримі"

нальний кодекс потрібно доповни"

ти статтею 286"1: керування транс"

портними засобами особами у стані

алкогольного сп’яніння карається

не лише штрафом (від двохсот до

п’ятисот неоподатковуваних міні"

мумів доходів громадян), а й навіть

обмеженням волі на строк до трьох

років з позбавленням права керува"

ти транспортними засобами на

строк від двох до п’яти років.

В разі повторного вчинення будь"

якого з цих порушень каратимуть

“позбавленням волі на строк до

трьох років з довічним позбавлен"

ням права керувати транспортними

засобами” (нова редакція ч. 2 ст.

286"1 КК). Якщо ж такі дії вчинені

працівником правоохоронного ор"

гану або службовою особою, то ви"

нуватцю “світитиме” до п’яти років

ув’язнення та довічне позбавлення

прав водія.

Чи буде така ідея реалізована, не"

відомо. Законопроект № 11190 поки

що виглядає досить “сирим”: у

ньому немає висновків ані профіль"

ного парламентського комітету, ані

Головного науково"експертного

управління Верховної Ради.

А як у них?

У різних країнах водіїв “під му"

хою” карають по"різному. Напри"

клад, на території округу Манікопа в

Арізоні (штат США) засуджених за

керування в нетверезому стані від"

правляють на цвинтар: їх залучають

до поховання померлих алкоголіків і

наркоманів на міському кладовищі.

В інших регіонах США водіїв"п’я"

ниць примушують підмітати вулиці

в майках із написами “сьогодні тве"

резий і чистий”, а в деяких випад"

ках — відправляють за ґрати стро"

ком від 48 годин до 6 місяців.

У країнах Євросоюзу використо"

вують таблицю штрафів за пору"

шення правил дорожнього руху. У

Данії за керування автомобілем у

нетверезому стані загрожує вилу"

чення місячної зарплати. В разі не"

обхідності поліція може вилучити у

водія права і навіть на певний час

залишити його без “коліс”. В Іспа"

нії випивохам (у яких виявили 1,2

проміле алкоголю в крові) загрожує

трьохмісячна подорож за грати. У

Нідерландах та Італії поліцейські

вилучають автомобіль, якщо водій

не зміг “дихнути” належним чином

або алкотестер показав більше 1,5

проміле. У разі затримки виплати

штрафу в усіх країнах ЄС нарахо"

вуються пеня (зазначена в квитанції

сума може зрости в кілька разів).

Своєрідний рекорд під час вине"

сення адмінпокарання за керування в

нетверезому стані було встановлено в

2001 році в Японії: п’яному шоферу

пред’явили штраф у розмірі 2,5 млн

доларів за те, що він виїхав на смугу

зустрічного руху і спровокував зі"

ткнення з автомобілем, водій якого

загинув. Загалом за подібні порушен"

ня в цій країні “світить” 8700 доларів

штрафу або тюремне ув’язнення

строком на п’ять років. Окрім того,

японське законодавство передбачає

покарання для пасажирів, які сіли в

автомобіль з п’яним водієм — до 3 ти"

сяч доларів. А, наприклад, у Китаї за

подібні правопорушення можуть на"

віть розстріляти. До такої (найвищої)

міри покарання в КНР засудили од"

ного п’яного водія, який спричинив

аварію і загибель людей
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 20 листопада 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Цей столичний за лад відомий не
лише в нашій раїні, а й за її межа-
ми. Насамперед вихованців та їхніх
бать ів т т приваблюють висо о ва-
ліфі овані вчителі. До то о ж, ім-
назії створено оптимальні мови
для всебічно о розвит здібних ч-
нів. Вже 20 ро ів брендом цьо о ос-
вітньо о за лад є профільне на-
вчання, я е т т здійснюється на
двох відділеннях: іноземної філоло-
ії та математичном . Щоро
близь о 80 % імназистів одерж -
ють рамоти, похвальні листи, дип-
ломи за висо і дося нення в на-
вчальній та творчій діяльності.

Гімназія Національного педагогічного універ�

ситету імені Михайла Драгоманова — це опти�

мальне поєднання традиційної педагогіки й ін�

новаційної сучасної методології. Її мета — вихо�

вувати інтелектуальну особистість, здатну до без�

перервного розвитку, толерантну до іншого мис�

лення, яка володіє морально�етичними нормами

поведінки спілкування в суспільстві, вважає ди�

ректор навчального закладу Світлана Балаба, іс�

торик за фахом. З 1992 року вона очолює гімна�

зію і прагне зібрати все позитивне, зробити так,

щоб освіта була досконалою і “якомога ширше

відчиняла дітям двері в успішне доросле життя”.

Освітній заклад НПУ імені М. П. Драгомано�

ва — своєрідний бренд якісних знань в навчаль�

ному середовищі Києва. У його стінах присутній

дух новаторства, наукового пошуку, дослідження

та впровадження перспективних сучасних техно�

логій. Так, гімназійне наукове товариство є ко�

лективним членом Київської МАН “Дослідник”.

Найголовнішою якістю для процесу пізнання є

оптимізм учнів і вчителів. “Мріяти — корисно,

досягати омріяного — можливо!”, впевнені тут.

Сучасні умови освітнього простору дають мож�

ливість здійснювати навчання на відповідному

науково�методичному рівні з використанням ін�

формаційних технологій.

Педагоги гімназії стають гідним 
взірцем для вихованців

Творчий педагогічний колектив складають ви�

сококваліфіковані спеціалісти: кандидати наук,

учителі�методисти, старші учителі, учителі ви�

щої категорії. До роботи з гімназистами залучаю�

ться викладачі ВНЗ столиці.

Вони працюють над розвитком обдарованості

гімназистів на уроках, факультативних заняттях, у

гуртках. Окрім цього, втілюють у життя одне із

важливих положень педагогіки: учнівський і осві�

тянський колектив — одне ціле. Життя часто вима�

гає від вчителя швидких реакцій, високої напруги,

великої витривалості. І якби не любов до учнів і

відповідальність за їхню долю, а ще вміння дивува�

тись і радіти дитячим відкриттям і успіхам, якою б

втомливою і нудною була вчительська праця.

Приходячи до школи або відвідуючи своїх учи�

телів, люди повертаються в країну свого дитин�

ства, звідки, за мудрим висловом Сент�Екзюпе�

рі, всі ми родом. За своє існування заклад був

оточений увагою, любов’ю своїх вихованців, бо в

гімназії НПУ імені М. П. Драгоманова кожний

вчитель — особистість. “Хіба можна колись забу�

ти як дбайливо, з яким терпінням та обережніс�

тю викладачі гімназії допомагали нам, таким різ�

ним за характерами, талантами, здібностями, ба�

жаннями, ставати поступово справжніми осо�

бистостями, здатними привернути до себе увагу

у будь�якому колі. Здатними не лише боротися,

вміти виживати, але й любити, бути вдячними,

вміти пробачати недосконалість цього світу.

Усьому цьому нас навчили тут — у гімназії”,—

розповіла випускниця гімназії Ольга Куркіна.

З батьками учнів  
налагоджений діалог

У роботі з батьками педагогічний колектив гім�

назії давно вже перейшов від монологу до діалогу,

адже тільки рівноправне обговорення тих чи ін�

ших питань створить атмосферу довіри, взаємної

поваги, а спільно вироблені висновки й узагаль�

нення принесуть користь. Так, 5 жовтня 2012 ро�

ку заклад поповнився 45�ма учасниками проекту

“День батьківського самоврядування”. На опера�

тивній нараді повноваження адміністрації та вчи�

телів гімназії були передані батькам. Серед учас�

ників були викладачі НПУ імені М. П. Драгома�

нова, головний спеціаліст департаменту загаль�

ної середньої та дошкільної освіти МОНмолодь�

спорту України Катерина Таранік, народний ар�

тист України, актор театру ім. Л. Українки, лауре�

ат Державної премії України Олександр Бонда�

ренко та інші. День самоврядування залишив

найкращі враження у батьків, учнів та вчителів.

У гімназії розроблена і втілена в життя техно�

логія педагогічної підтримки і супроводу обдаро�

ваної дитини, здійснюється моніторинг психо�

лого�педагогічного розвитку учасників навчаль�

но�виховного процесу. Освітній заклад радо від�

криває двері для проведення семінарів, наукових

конференцій, майстер�класів.

До того ж, гімназія співпрацює з Українською

недільною школою міста Будапешта, із Ласнама�

еською гімназією Таллінна, з гімназією імені св.

Станіслава Косткі в м. Єднорожець (Польща), з

СЗШ № 933 м. Москви, Деснянською гімназією

Козелецького району Чернігівської області. Учні

є активними учасниками молодіжної програми

обміну “Пізнаємо Європу разом!”. Разом з учи�

телями вони відвідують навчальні заклади Угор�

щини, Австрії, Польщі, Італії.

Цього року навчальний заклад 
відсвяткував 20)річчя плідної роботи

24 жовтня 2012 року в рамках святкування 20�ї

річниці з дня заснування гімназії в залі засідань

ректорату НПУ імені М. П. Драгоманова відбула�

ся Міжнародна науково�практична конференція

“Філософські, психологічні та методичні аспекти

екологічності освіти”. У заході взяли участь викла�

дачі НПУ імені М. П. Драгоманова, фахівці депар�

таменту загальної середньої та дошкільної освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

України, представники методичного центру прак�

тичної психології і соціальної роботи Оболонсько�

го районного управління освіти, столичних шкіл,

партнери школи № 933 Москви та Деснянської

гімназії Чернігівської області тощо. А 25 жовтня в

Будинку учителя відбувся святковий гала�концерт

з нагоди ювілею, де були представники КМДА,

батьки, випускники та колеги. “Наш заклад наро�

дився в жовтні, як Терези, знак рівноваги. Вірю в

гороскоп, бо тримає цю рівновагу наша гімназія:

рівновагу людських стосунків, почуттів, рівновагу

знань, успіху”,— зазначив випускник навчального

закладу Денис Мусійчук

Православне Таїнство вінчання
Шлюб — це Таїнство, я е
освяч є союз чолові а і
жін и, в я ий вони вільно
вст пають, обіцяючи б ти
вірними один одном . У
цьом Таїнстві освяч ється
сімейне життя, народжен-
ня і виховання дітей.

Земна любов — все ж тільки об�

раз вищої, Божественної Любові і,

в кращому випадку, ступінь до неї. І

якщо вона не освячена, вона не

міцна, перестає підносити людину,

в ній відроджується особистий его�

їзм. Чоловік і дружина починають

бачити один в одному лише засіб

для задоволення своїх життєвих

потреб, або ж виникає сімейний

егоїзм, іноді більш жорстокий, ніж

одноосібний. Щоб подолати ці не�

безпеки, на думку Церкви, потріб�

на інша любов, якої немає у людей,

але яку може дати Христос. У Таїн�

стві Шлюбу, якщо, вступаючи у

шлюб вільно, підпорядковують

свою природну любов любові до

Бога і до Церкви, вони отримують

дар вищої, благодатної Христової

Любові. Народження дитини, з

точки зору православ’я, нова сту�

пінь в подоланні егоїзму. Тепер

двоє вчаться жертвувати собою для

третього, але і це потребує допомо�

ги Церкви.

Священні тексти стверджують

верховенство чоловіка і батька в

сім’ї. Але вони також вказують, що

це його велика духовна відповідаль�

ність. Чоловікові й батькові нале�

жить піклуватися про те, щоб не за�

губився зв’язок його родини з усією

Церквою Христовою. Цей зв’язок —

найкраща основа для виховання ді�

тей, оскільки вони будуть відчувати

себе членами такої громади, що має

спільне служіння. Дружина, як по�

мічниця чоловіка, особливо в галузі

побудови сімейного життя, може

бути натхненницею чоловіка, що є

істотним у жіночому призначенні.

Християнський шлюб може бути

тільки єдиним. Таємниця шлюбної

любові в тому, що люблячі цілком

віддають себе і своє життя один од�

ному. У цій любові особистість лю�

дини не може дробитися, і всеціла

шлюбна любов вимірюється вічніс�

тю. Тому неприпустимі ні розлучен�

ня, ні другий шлюб. Розлучення,

згідно слову Христа (Мф. 5, 32), до�

пускається тільки при порушенні

подружньої вірності

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української 
православної церкви

Проект “Картка киянина” 
обговорили на засіданні 
круглого столу
У бібліотеці ім. М. Костомарова (в л.

Щерба ова, 51-в) відб лося засідання
р ло о стол на тем : “Впровадження
прое т “Карт а иянина” Шевчен ів-
сь ом районі м. Києва”. У засіданні взя-
ли часть меш анці мі рорайон “Нив и”,
ветерани, члени Громадсь ої ради.

Про реалізацію прое т прис тнім розповіла фахівець Управління
праці та соціально о захист населення Шевчен івсь ої РДА Олена Іва-
ниць а. Карт ою можна с ористатися під час проїзд ромадсь ом
транспорті, при оплаті товарів і посл тор овельно-сервісній мере-
жі, а та ож отримати зниж при півлі меди аментів в апте ах КП
“Фармація”, при обсл ов ванні лі вально-профіла тичних за ла-
дах.
Начальни правління ор анізації лієнтсь ої підтрим и ПАТ “КБ Хре-

щати ” Тетяна Любомова зазначила, що “Карт а иянина” — повно-
ф н ціональна платіжна арт а, я можна ви ористов вати б дь-
я ом за ладі тор івлі, сфери обсл ов вання або льт рно-розва-
жальном центрі чи інотеатрі, тобто там, де встановлено термінали
для без отів ових розрах н ів. Представни и ромадсь ості внесли
ба ато пропозицій стосовно подальшо о дос оналення “Карт и и-
янина”, зо рема розширити списо медичних препаратів, дозволити
отрим вати “Карт иянина” рідним інвалідів, я і через стан здоров’я
не в змозі прийти особисто та оформити необхідні до менти

Школа)інтернат № 9 
серед переможців 
огляду)конкурсу 
“Шкільний дворик”
За рез льтатами др о о етап за аль-

номісь о о о ляд - он рс “Ш ільний
двори ”, номінації “Дов ілля для дитини”
перемо ла спеціальна ш ола-інтернат
№ 9 Голосіївсь о о район столиці.
Кон рс проводився в рам ах прое т

“Київ — моє місто. Мені в ньом жити, мені йо о створювати”, місяч-
ни а з бла о строю та з метою зал чення чнів до с спільної праці, до
пра тичної природоохоронної діяльності, з метою форм вання ш о-
лярів е оло ічної льт ри та а тивної життєвої позиції.
Членами ж рі під час оцінювання врахов вався омпле сний підхід

до раціонально о план вання території навчально о за лад , що в лю-
чає бла о стрій йо о території, творчий підхід до оформлення та озе-
ленення, наявність фіз льт рно-оздоровчих та дитячих майданчи ів.
В пар овій зоні спеціальної ш оли-інтернат № 9 б ли реалізовані

спільні дизайнерсь і прое ти чнів та вчителів, я ими передбачено
розміщення с льпт р аз ових ероїв. Та ож на території навчально о
за лад створили о ремий затишний і ровий майданчи зі зр чними
столи ами для розва та малювання, місцем для занять з м’ячем, до-
ріж ами для атання на роли ових овзанах, само атах та велосипе-
дах

У Деснянському районі 
демонтовано 7 незаконно
встановлених МАФів
Працівни и відділ онтролю за бла о-
строєм Деснянсь ої РДА обстеж ють те-
риторію район з метою виявлення нових,
неза онно встановлених тор овельних
спор д. В перш чер демонт ються ма-
лі архіте т рні форми, розміщені біля вхо-
дів та виходів станцій метрополітен , на

з пин ах ромадсь о о транспорт , в підземних переходах та без до-
звільної до ментації, я і розміщені на трот арах та переш оджають
прибиранню території.
З 6 по 13 листопада в Деснянсь ом районі виявлено 7 неза онно

встановлених тимчасових тор овельних спор д, я і демонтовано ом -
нальними сл жбами.
Зо рема б ло виявлено іос по просп. Лісовом , 39 (демонтовано 7

листопада), 8 листопада — тор овельні іос и по в л. Драйзера, 4 та
просп. Мая овсь о о, 62-а (демонтовано 8 листопада), 9 листопада —
два іос и по в л. Поп дрен а, 52 (демонтовано 9 листопада), 12 лис-
топада два іос и по пр. Мая овсь о о, 17-а та на перетині в л. Радис-
тів та Бобринець ої (демонтовано 12 листопада).
Тим же власни ам МАФів, я і працюють без пор шень правил бла-
о строю, пропон ють ласти до овори пайової часті. Та им чином
перше за ба ато ро ів бюджет Києва почав одерж вати ошти від
цьо о вид тор івлі

Зеленбудівці Святошина 
покращують благоустрій 
на 15)ти об’єктах
За рах но додат ових оштів, виділених

КМДА, Святошині триває облашт вання
нових пар ів і с верів. Найбільш оаз за-
ладають на в’їзді в місто з Житомирсь ої
траси, поблиз річ и Люб а й ресторан
“Верховина”. Я повідомив в. о. дире тора
КП по триманню зелених насаджень Свя-

тошинсь о о район С. Пелипен о, роботі підприємства 15 об’є тів,
частина я их же здана в е спл атацію або переб ває на стадії завер-
шення. Серед них — зелені масиви по просп. А адемі а Палладіна, по
в л. Сім’ї Сосніних, в л. Чорнобильсь ій, 12, в л. Львівсь ій, 1, на в л.
Верховинній, 80, 80-а, 80-б; просп. Перемо и, 112, біля озера № 15 на
пр. Перемо и між отельним омпле сом “Пролісо ” та рестораном
“Верховина”, на просп. Перемо и, 63, біля водоймища на Південній Бор-
ща івці, на в л. Б л а ова, 12-14 та на вели ій Кільцевій дорозі. Триває
влашт вання поливо-зрош вальної системи на пр. Перемо и, на площі
Героїв Брест , на розв’язці пр. Перемо и та Кільцевої доро и, на б ль-
варі А адемі а Вернадсь о о

“Футбол у кожен двір”
У Дніпровсь ом районі столиці відб в-

ся т рнір із ф тбол на першість серед
підліт ових дворових оманд за місцем
проживання. Назва т рнір — “Ф тбол
ожен двір”. Йо о мета — пропа анда
здорово о способ життя серед дітей та
молоді, ор анізація змістовно о дозвілля
підліт ів за місцем проживання та підви-
щення спортивної майстерності юних
ф тболістів. Т рнір проведено за ініці-
ативи Все раїнсь ої спіл и ромадсь их

ор анізацій “Молодь! Громада! Влада!” та за підтрим и Дніпровсь ої
РДА. У першом т рі зма ань взяли часть 8 оле тивів двох ві о-
вих ате оріях 13-14 та 15-16 ро ів, всьо о сімдесят юних спортсме-
нів.
Надалі ор анізатори запрош ють хлопчи ів ві ом від 13 до 16 ро ів

взяти часть наст пних т рнірах. Єдина мова — зібрати й зареєстр -
вати оманд с ладі 8-ми равців. Інформацію можна отримати від-
ділі справах сім’ї, молоді та спорт Дніпровсь ої РДА (тел. 559-69-54
або 292-48-34)

Дире тор імназії Національно о педа о ічно о
ніверситет імені Михайла Дра оманова Світлана
Балаба, істори за фахом, очолює за лад з 1992 ро

Щоро близь о 80 % вихованців імназії Національно о педа о ічно о ніверситет імені Михайла Дра оманова одерж ють рамоти, похвальні листи, дипломи
за висо і дося нення в навчальній та творчій діяльності

Новини районівШкола, де цінують 
інтелект
Гімназія Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова відкрита для юних талантів
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Програма 2012 2013 2014 2015 2016

ЗФ СФ разом ЗФ СФ разом ЗФ СФ разом ЗФ СФ разом ЗФ СФ разом 

Оновлення матеріально
технічної бази КП "Притулок для тварин"

Показники затрат

Витрати для закупівлі необхідного транспорту, матеріалів і устаткування для
забезпечення вилову та транспортування тварин

0,00 0,00 0,00 0,00 1300,00 1300,00 0,00 2200,00 2200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 50,00 50,00

Показники продукту

Кількість спеціальної техніки, яку планується придбати 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 0,00 15,00 15,00 0,00 14,00 14,00 0,00 3,00 3,00

Показники ефективності

Середня вартість одиниці спецтехніки 0,00 0,00 0,00 0,00 144,44 144,44 0,00 146,67 146,67 0,00 14,29 14,29 0,00 16,67 16,67

Динаміка кількості придбаної спеціальної техніки порівняно з минулим роком, % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 66,67 66,67 0,00 �6,67 �6,67 0,00 �78,57 
78,57

Показники робочого навантаження

Показники корисності

Створення сприятливих умов для співіснування людей та тварин у місті

Показники затрат, витрати, всього, в т. ч. 8501,40 0,00 8501,70 14375,57 800,00 15175,57 15860,55 40,00 15900,55 15155,47 0,00 15155,47 16519,46 300,00 16819,46

Карантинування (тимчасова ізоляція та утримання) безпритульних тварин (10 днів),
лабораторно�діагностичні дослідження, дезінфекція, дератизація та дезінсекція місць
утримання

428,63 0,00 428,63 459,06 0,00 459,06 507,72 0,00 507,72 278,74 0,00 278,74 303,83 0,00 303,83

Витрати на забезпечення вилову та транспортування тварин, у т. ч. придбання
пального, дезінфектантів, лікарських засобів для знерухомлення тварин

1724,88 0,00 1724,88 1231,56 0,00 1231,56 1362,11 0,00 1362,11 1121,70 0,00 1121,70 1222,65 0,00 1222,65

Забезпечення проведення стерилізації 224,30 0,00 224,30 240,22 0,00 240,22 265,68 0,00 265,68 145,86 0,00 145,86 158,99 0,00 158,99

Післяопераційне утримання безпритульних тварин (10 днів) 303,94 0,00 303,94 325,52 0,00 325,52 360,02 0,00 360,02 197,65 0,00 197,65 215,44 0,00 215,44

Витрати на забезпечення утримання та лікування безпритульних тварин, що
знаходяться у притулках та інших закладах для тимчасового перебування таких
тварин

5164,63 0,00 5164,93 11442,75 0,00 11442,75 12655,68 0,00 12655,68 12632,67 0,00 12632,67 13769,61 0,00 13769,61

Витрати на проведення заходів по запобіганню зооантропонозним захворюванням
серед безпритульних тварин, які знаходяться під опікою

95,54 0,00 95,54 102,32 0,00 102,32 113,17 0,00 113,17 124,26 0,00 124,26 135,44 0,00 135,44

Витрати на забезпечення функціонування служби порятунку тварин та вирішення
надзвичайних ситуацій, пов'язаних з тваринами

234,14 0,00 234,14 225,69 150,00 375,69 210,78 20,00 230,78 231,44 0,00 231,44 252,27 150,00 402,27

Витрати на забезпечення функціонування служби збору загиблих тварин та їх
утилізації

325,34 0,00 325,34 348,44 650,00 998,44 385,38 20,00 405,38 423,15 0,00 423,15 461,23 150,00 611,23

Результативні показники КП "Притулок для тварин", що характеризують виконання бюджетної Програми 
і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки

Результативні показники КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", що характеризують виконання бюджетної Програми 
і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки

Показники продукту

Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити 6000,00 6000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00

Кількість безпритульних тварин, які утримуються на карантині 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в післяопераційний
період

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Кількість випадків покусів людей тваринами 500,00 500,00 450,00 450,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00

Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати в притулках 650,00 650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

Кількість безпритульних тварин,які знаходяться під опікою 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Кількість загиблих тварин з подальшою їх утилізацією 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Показники ефективності

Середні видатки на утримання тварини на карантині 0,4286 0,4286 0,4591 0,4591 0,5077 0,5077 0,5575 0,5575 0,6077 0,6077

Середні видатки на проведення відлову 1 тварини 0,2875 0,2875 0,3079 0,3079 0,3405 0,3405 0,3739 0,3739 0,4076 0,4076

Середні видатки на проведення стерилізації 1 тварини 0,2243 0,2243 0,2402 0,2402 0,2657 0,2657 0,2917 0,2917 0,3180 0,3180

Середні видатки на утримання тварини в післяопераційний період 0,3039 0,3039 0,3255 0,3255 0,3600 0,3600 0,3953 0,3953 0,4309 0,4309

Середні видатки на утримання 1 тварини 0,0218 0,0218 0,0190 0,0190 0,0210 0,0210 0,0231 0,0231 0,0251 0,0251

Середні видатки на проведення заходів по запобіганню зооантропонозним
захворюванням

0,0955 0,0955 0,1023 0,1023 0,1132 0,1132 0,1243 0,1243 0,1354 0,1354

Середні видатки на вирішення однієї надзвичайної ситуації, пов'язаної з тваринами
(покус)

0,46828 0,4683 0,5015 0,5015 0,5547 0,5547 0,6090 0,6090 0,6639 0,6639

Середні видатки по збору та утилізації однієї загиблої тварини 0,5422 0,5422 0,5807 0,5807 0,6423 0,6423 0,7052 0,7052 0,7687 0,7687

Показники якості

Динаміка кількості випадків покусів людей тваринами 0,00 �16,67 0,00 �10,00 0,00 �15,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Показники робочого навантаження

Показники корисності

№
п/п

Показники
Оди

ниця
виміру

2012 2013 2014 2015 2016

За

галь

ний
фонд

Спеці

аль

ний
фонд

Разом Загаль

ний
фонд

Спеці

альний
фонд

Разом За

галь

ний
фонд

Спеці

альний
фонд

Разом Загаль

ний
фонд

Спеці

альний
фонд

Разом За

галь

ний
фонд

Спеці

альний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

затрат

1 Витрати на забезпечення проведення стерилізації безпритульних тварин тис.
грн.

1261,3 0,0 1261,3 874,5 0,0 874,5 967,2 0,0 967,2 885,0 0,0 885,0 965,0 0,0 965,0

2 Витрати на забезпечення післяопераційного утримання безпритульних тварин тис.
грн.

288,7 0 288,7 510 0 510 564 0 564 516 0 516 562,5 0,0 562,5

3 Витрати на проведення заходів по запобіганню зоонозним захворюванням серед безпритульних
тварин, які знаходяться під опікою

тис.
грн.

50 0 50 34,7 0 34,7 38,4 0 38,4 35,1 0 35,1 38,3 0,0 38,3

4 Витрати на забезпечення на утримання та лікування травмованих безпритульних тварин тис.
грн.

0,0 0 0,0 831,2 0 831,2 903,0 0 903,0 842,4 0 842,4 927,2 0,0 927,2

5 Витрати на карантинування (тимчасова ізоляція та утримання) безпритульних тварин тис.
грн.

0,0 0 0,0 361,3 0 361,3 397,4 0 397,4 227,2 0 227,2 245,9 0,0 245,9

6 Витрати на забезпечення сучасними інформаційно� телекомунікаційними засобами, активним та
пасивним мережним обладнанням

тис.
грн.

0,0 0 0,0 5,778 0 5,778 6,39 0 6,39 7,016 0 7,016 7,647 0,0 7,647

7 Витрати на організацію (участь) та проведення заходів щодо обміну досвідом та співпраці з
навчальними, науково�дослідними, державними закладами, установами, організаціями,
підприємствами України та зарубіжних країн з питань, пов'язаних з утриманням тварин та захистом
тварин від жорстокого поводження

тис.
грн.

0,0 0 0,0 4,049 0 4,049 4,478 0 4,478 4,917 0 4,917 5,360 0,0 5,360

8 Витрати на модернізацію та забезпечення підтримки тематичної web�сторінки в мережі Інтернет тис.
грн.

0,0 0 0,0 4,229 0 4,229 4,677 0 4,677 5,136 0 5,136 5,598 0,0 5,598
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Продовження в наступному номері

продукту

9 Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати
на замовлення волонтерів

од. 5000 0 5000 3000 0 3000 3000 0 3000 2500 0 2500 2500 0 2500

10 Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати
після операції 

од. 2005 0 2005 3000 0 3000 3000 0 3000 2500 0 2500 2500 0 2500

11 Кількість травмованих безпритульних тварин, які були
прооперовані на замовлення волонтерів 

од. 0 0 0 1200 0 1200 1200 0 1200 1000 0 1000 1000 0 1000

12 Кількість безпритульних тварин, яких планується вакцинувати від
сказу на замовлення волонтерів 

од. 5000 5000 3000 3000 3000 0 3000 2500 0 2500 2500 0 2500

13 Кількість населення, якому надавалась знижка на послуги чол. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Кількість безпритульних тварин, яких планується перетримати на
карантині 

од 0 0 0 3000 0 3000 3000 0 3000 2500 0 2500 2500 0 2500

ефективності 

15 Перетримка 1 безпритульної тварини грн. 14,4 14,4 17 17 18,8 18,8 20,64 20,64 22,5 22,5

16 Видатки на 1 тварину, яку планується вакцинувати від сказу грн. 10,0 10,0 11,56 11,56 12,8 12,8 14,05 14,05 15,3 0 15,3

17 Видатки на 1 травмовану тварину, яку планується прооперувати грн. 724,44 724,44 776 776 858,3 858,0 942.4 942,4. 1027,2 0,0 1027,2

18 Видатки на 1 безпритульну тварину, яку планується
перетримувати на карантині 

грн. 14,4 14,4 17 17 18,8 18,8 20,64 20,64 22,5 22,5

19 Видатки на вирішення 1 надзвичайної ситуації, пов'язаної з
твариною (транспортування 1 травмованої тварини) 

грн. 188,45 188,45 201,81 201,81 219,79 219,79 236,92 236,92 258,11 258,11

якості 

20 Динаміка кількості травмованих безпритульних тварин, яких
було прооперовано 

%

21 Динаміка кількості стерилізованих тварин, якими опікуються
волонтери 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль виконання Програми здійснює відповідальний виконавець – Головне управління екології та охорони природних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлінню виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київради з питань бюджету та соціально$економічного розвитку
узагальнену інформацію про стан її виконання за перше півріччя – до 25 вересня та за рік – до 25 березня поточного року.

Виконавцями Програми визначено:
Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ко$

мунальні підприємства "Центр ідентифікації тварин", "Притулок для тварин", "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".
Організаційне супроводження виконання Програми здійснює Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київ$

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), методичне – Головне управління ветеринарної медицини у м. Києві.
Основними інструментами контролю за виконанням Програми є:
моніторинг її виконання, який проводиться один раз на півріччя. Результати моніторингу надаються постійній комісії Київради з питань екологічної

політики. За результатами моніторингу якості виконання Програми здійснюється актуалізація її показників та заходів. Зміни та доповнення до Програ$
ми на наступний рік повинні вноситись не пізніше 1 червня поточного року;

оприлюднення (не рідше, ніж раз на квартал) надходжень та витрат (за відповідними статтями), здійснених на виконання цієї Програми комунальни$
ми підприємствами "Притулок для тварин", "Центр ідентифікації тварин" та "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", на їх сайтах (згідно з пос$
тановою Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" № 3 від
04.01.2002);

безперешкодний допуск представників громадських організацій до КП "Притулок для тварин", інших комунальних притулків, пунктів тимчасового ут$
римання тварин та пунктів післяопераційної перетримки для ознайомлення з їх роботою.

Для покращення ефективності контролю у сфері поводження з безпритульними тваринами створюється Громадський комітет з питань зоозахисту,
до якого входять представники громадських організацій, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна та
правозахисна діяльність.

Результати впровадження Програми висвітлюються в засобах масової інформації.
Заступник міського голови – секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київради 
від 23.06.11 №242/5629 

"Про встановлення місцевих податків і зборів 
в м. Києві" 

Рішення від 1 листопада 2012 року № 217/8501
Відповідно до Податкового кодексу України Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 № 242/ 5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві такі зміни:
1.1 Таблицю №1 до додатка 3 викласти в новій редакції, що додається.
1.2. Пункт 4 рішення викласти в такій редакції:
"4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2012 року, крім абзацу 2 пункту 1, що набуває чинності з 01 січня 2013 року.".
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету на соціально$економічного

розвитку. 

№
п/п

Місцезнаходження земельної ділянки
Кількість
машино


місць

Площа земельної ділянки,
закріпленої за КП

"Київтранспарксервіс"
Технічне

облаштування

Загальна
площа

в т. ч.
площа

земельної
ділянки,

відведеної
для

паркування
(S)

в т. ч. площа
земельної

ділянки,
відведеної

для
безоплатно


го
паркування

(I)

Голосіївський р
н

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

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

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

4 вул. Володимирська, 64 � 80, 61 � 85 22 253,0 253,0 23,0 дорожні знаки

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

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

7 вул. Володимирська (від вул. Саксаганського�
вул. Короленківської)

42 483,0 483,0 46,0 дорожні знаки

8 вул. Володимиро�Либідська, 16 (ринок
"Володимирський")

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

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

24 276,0 276,0 23,0 дорожні знаки

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

11 вул. Горького, 44�50 14 161,0 161,0 11,5 дорожні знаки

12 вул. Горького, 47/12 � 41 9 103,0 103,0 11,5 дорожні знаки

13 вул. Горького, 51� вул. Червоноармійська, 78 9 103,5 103,5 11,5 дорожні знаки

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

15 вул. Горького, 122 � 124/128 10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

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

17 вул. Горького (від вул. Тельмана до вул.
Тверської )

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

18 просп. Глушкова, 5 205 2357,5 2357,5 242,0 дорожні знаки

19 вул. Грінченка М., 2/1�4б 47 540,5 540,5 58,0 дорожні знаки

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

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

10 115,0 115,0 11,5 дорожні знаки

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

13 149,5 149,5 11,5 дорожні знаки

23 вул. Жилянська, 19 6 69,0 69,0 0,0 дорожні знаки

24 вул. Жилянська, 48�50/вул. Жилянська, 43�
39/92; 48�46

52 598,0 598,0 57,5 дорожні знаки

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

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

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

28 вул. Заболотного, 1�3 25 625,0 287,5 34,5 дорожні знаки

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

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

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

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

32 вул. Крейсера "Аврора", 16 (навпроти буд. № 7) 70 1750,0 805,0 80,5 дорожні знаки

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

34 вул. Микільсько�Ботанічна, 6/8 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

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

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

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

38 вул. Саксаганського, 33 � 51 20 230,0 230,0 23,0 дорожні знаки

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

40 вул. Саксаганського, 53/80 � 61/17 15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

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

42 вул. Саксаганського, 119 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

43 вул. Саперно�Слобідська, 10 33 379,5 379,5 0,0 дорожні знаки

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

15 172,5 172,5 23,0 дорожні знаки

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

11 126,5 126,5 11,5 дорожні знаки

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

47 вул. Толстого Льва, 35�39 3 34,5 34,5 0,0 дорожні знаки

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

49 вул. Толстого Льва, 55�57 та з протилежної
сторони

23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

50 вул. Фізкультури 30 345,0 345,0 34,5 дорожні знаки

51 вул. Червоноармійська (від вул. Тельмана до вул.
Володимиро�Либідської) (під час проведення
заходів)

31 356,5 356,5 34,5 дорожні знаки

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

18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

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

27 310,5 310,5 34,5 дорожні знаки

54 вул. Червоноармійська, 58�50/23 18 207,0 207,0 23,0 дорожні знаки

55 вул. Червоноармійська, 72 � 60 19 218,5 218,5 23,0 дорожні знаки

56 вул. Червоноармійська, 84 � 74 23 264,5 264,5 23,0 дорожні знаки

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

58 просп. Глушкова (НВЦ) (під час проведення
заходів)

130 1495,0 1495,0 149,5 дорожні знаки

59 просп. Голосіївський, 6 � 8 29 333,5 333,5 34,5 дорожні знаки

60 Столичне шосе / вул. Заболотного 195 4875,0 2242,5 230,0 дорожні знаки

61 просп. 40�річчя Жовтня, 116 25 700,0 287,5 23,0 дорожні знаки

Дарницький р
н

1 вул. Ахматової, 35�а � 35�б 46 1139,0 529,0 57,5 дорожні знаки

2 вул. Ахматової, 37 � 35�а 89 2222,0 1023,5 103,5 дорожні знаки

3 вул. Ахматової, 44 � 46 54 1361,0 621,0 57,5 дорожні знаки

4 вул. Ахматової, 45 � 47 58 1444,0 667,0 69,0 дорожні знаки

5 вул. Ахматової�Дніпровська набережна 44 1100,00 506,0 50,6 дорожні знаки

6 вул. Бориспільська, 3/3 33 833,0 379,5 34,5 дорожні знаки

7 вул. Бориспільська, 3 � 3�б (ринок "Дарниця") 40 460,0 460,0 46,0 дорожні знаки

8 вул. Бориспільська, 12 в 11 275,0 126,5 11,5 дорожні знаки

9 вул. Бориспільська, 12 129 3222,0 1483,5 149,5 дорожні знаки

10 вул. Бориспільська, 19 151 3778,0 1736,5 172,5 дорожні знаки

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

Таблиця №1 
до додатка 3 до рішення Київської міської ради 

від 01.11.2012 № 217/8501
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 20 листопада 2012 року

Рушники: продовження 
традицій
В меморіальному будинку�музею Шевченка показують витвори 
сучасних майстрів
Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Вистав а "У раїнсь ий
р шни " презент є вітчиз-
няне вишивальне мистец-
тво. Х дожні вишиті робо-
ти ви ладачів та ст дентів
Київсь о о державно о ін-
стит т де оративно-при-
ладно о мистецтва і ди-
зайн імені Михайла Бой-
ч а доводять, що наші с -
часни и ідно продовж ють
народні традиції, даючи їм
нові тра т вання.

В експозиції представлено 23

українських сучасних авторських

рушників, серед них є і копії давніх

виробів, завдяки чому зберігаються

та вивчаються народні традиції. Се�

рія вишитих робіт демонструє харак�

терні особливості різних (найбільше

центральних) регіонів України —

Києва та Київщини, Полтавщини,

Поділля, Чернігівщини.

Поряд із творчими доробками сту�

дентів представили свої рушники і

викладачі інституту — О. Феоклісто�

ва, В. Костюкова, Л. Авдєєва, І. Жу�

раківська, В. Погорецька, які пропа�

гують і навчають студентів народним

традиціям вишивального мистецтва.

Виставка покликана продемонстру�

вати формування самобутньої україн�

ської школи, привернути увагу до від�

родження та збереження народного

мистецтва. В будинку�музеї Тараса

Шевченка експозиція відкрилася не�

випадково, адже Кобзар цікавився

українськими рушниками і описував

обряди з ними у своїх творах.

Автором ідеї та куратором проекту

стала народний художник України,

завідувач кафедри художнього тек�

стилю та моделювання костюма Ки�

ївського державного інституту деко�

ративно�прикладного мистецтва і

дизайну імені Михайла Бойчука

професор Людмила Жоголь. "На на�

шому курсі студенти опановують всі

техніки вишивки, які використовую�

ться в Україні, з першого курсу та�

кож навчаються композиції, вивча�

ють старі зразки та на базі народного

мистецтва створюють власні рушни�

ки, — розповіла "Хрещатику" Люд�

мила Жоголь. — Щороку у нас ви�

пускається в середньому по сім чоло�

вік бакалаврів та спеціалістів. Це не�

великі групи, але вони володіють

справжньою майстерністю". Зокре�

ма одну з робіт нашої студентки по�

дарували в 2010 році ООН, а в 2011�

му інститут проводив виставку руш�

ників в культурному центрі в Москві

і мав неабиякий успіх: замість одно�

го вона експонувалися аж два місяці.

"Кожний рушник — це не лише

складна та кропітка робота, вона ду�

же цінна як у мистецькому, так і у

матеріальному плані. Над диплом�

ними роботами студент працює пів�

року�рік. Всі вони зберігаються в

музеї інституту, і викладачі тішаться

цією великою збіркою. На жаль, по�

бачити витвори українських митців

не так просто, навіть на Андріїв�

ському узвозі продаються речі пере�

важно з китайською вишивкою",—

говорить Людмила Жоголь.

"В Україні є всього два навчальних

заклади, де є спеціалізація "Художня

вишивка", — зазначив помічник

ректора інституту, член Національ�

ної Спілки художників України Ва�

силь Андріяшко.— Це наш вищий

навчальний заклад і Косовський ху�

дожній інститут, який є структурним

підрозділом Львівської національної

академії мистецтв. У нас вишивка

викладається разом з моделюванням

костюму, тобто студенти вишивають

не лише рушники чи панно, а й час�

тини одягу. У вік глобалізму потріб�

но зберігати народну спадщину та

доносити її до споживача в осучас�

неному вигляді — така наша страте�

гічна мета".

В Україні рушник супроводжував

людину в найважливіших подіях —

при народженні, на весіллі та на по�

хованні. Весільні рушники зазвичай

яскравіші, з квітами та парами пта�

хів, часто використовували також де�

рево життя, обереги, а у поховальних

рушниках обов'язково був присутній

чорний колір. Побачити рушники, а

також панно та скатертини, вишиті

сучасними майстрами, можна до

кінця року в літературно�меморіаль�

ному будинку�музею Т. Г. Шевченка

(пров. Тараса Шевченка, 8�а)

The Beatles та справжня 
Британія у фотографіях
У столичних галереях відкрили виставки відомих фотохудожників

Унікальні знімки бітлів до

Києва привезла їх автор —

гамбурзький фотограф Ас�

трід Кірхер. З музикантами

вона познайомилася на зорі

їхньої творчості, почувши

хлопців в клубі, де вони не

лише грали, але й ночували

в кімнатці за сценою. Саме

Астрід свого часу вплинула

на стиль групи, порадивши

друзям коротко підстригти

волосся.

На виставці демонструють

50 фотографій. 30 з них — це

портрети музикантів групи

The Beatles у молодому віці.

Інші — гамбурзькі знімки

"настрою" 60�х років, з гіта�

рами, зачісками, сукнями та

емоціями, які були навіяні

музикою "ліверпульської

четвірки". Ця колекція фото�

графій є однією з найбільш

важливих фотосвідоцтв ма�

сової культури XX століття.

Астрід Кірхер своєю каме�

рою спіймала зародження

переломного молодіжного

руху в особі The Beatles, стала

їх подругою і помічником. Їй

вдалося сфотографувати на�

родження нової епохи, мо�

мент переходу учасників лі�

верпульського бенду з неві�

домості до зоряної слави.

З одним із бітлів — бас�гі�

таристом і художником

Стюартом Саткліфом — Ас�

трід Кірхер була заручена.

Він залишив групу в 1961 ро�

ці і продовжив займатися

живописом, проте в 1962 ро�

ці раптово помер від крово�

виливу в мозок. Про кохан�

ня Саткліфа та Кірхер і про

ранні роки ліверпульської

четвірки режисер Іен Софтлі

в 1994 році зняв фільм "П'я�

тий в квартеті" ("Backbeat").

"Їм подобалися мої ідеї чор�

но�білих фотографій. А я бу�

ла вражена їх рішучістю і ба�

жанням працювати, їх сво�

бодою",— згадує Астрід. По�

ринути в атмосферу ранніх

The Beatlеs можна до 12

грудня в Центрі сучасного

мистецтва М17, що на вули�

ці Горького, 102.

Британський фотограф

Білл Брандт, роботи якого

показують у Brucie

Collections, також народився

в Гамбурзі. Однак після пе�

реїзду в 1933 році в Лондон

Англія стала головною те�

мою його робіт. Брандта на�

віть називають творцем хро�

ніки британського життя XX

століття. Його документаль�

ні серії довоєнного життя

Великобританії (від нічних

замальовок Лондона до гос�

тросоціальних знімків шах�

тарського Уельсу часів де�

пресії) і сьогодні вражають

своєю глибиною. Як і сильні

правдиві фотокартини воєн�

ного часу, зроблені під час

гітлерівських бомбардувань

Лондона.

Крім документальних

кадрів, у столичній галереї

представлені роботи в жанрі

ню, котрі Брандт створював

з 1945 року. Його незвичайні

композиції оголеної натури,

перетворення людського ті�

ла в майже абстрактний ма�

люнок стали класикою су�

часної фотографії. Побачи�

ти вибрані роботи Білла

Брандта столична публіка

зможе до 6 січня в галереї

Вrucie Сollections (вул. Арте�

ма, 55б)

Відвід вачі мож ть оцінити роботи ст дентів та ви ладачів Київсь о о державно о інстит т де оративно-при ладно о
мистецтва і дизайн імені Михайла Бойч а, я і збері ають та відтворюють раїнсь е вишивальне мистецтво
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Роботи Астрід Кірхер переносять в епох ранніх The Beatles
Британець Білл Брандт дивовижно мі перетворити частини
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Відповіді на сканворд 

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Кияни мають змо на власні очі побачити
зна ові фотороботи зар біжних митців мин -
ло о століття. У центрі с часно о мистецтва
М17 представлена оле ція ранніх фото ра-
фій The Beatlеs, зроблена нім енею Астрід
Кірхер, я а особисто знала "ліверп льсь
четвір ". А в алереї Вrucie Сollections
знайомлять з творчістю британсь о о ласи-
а фотомистецтва Білла Брандта.

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

Ува а! О олошено он рс на надання посл з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій б дин ів
ом нальної власності м. Києва Шевчен івсь ом районі
Відповідно до За он У раїни "Про житлово- ом нальні посл и" та Поряд

проведення он рс з надання житлово- ом нальних посл , затверджено о
Постановою Кабінет Міністрів У раїни від 21.07.05 № 631, Перелі житлово-
ом нальних посл житловом фонді м. Києва, право на здійснення я их
виборюється на он рсних засадах, затверджено о рішенням Київсь ої місь ої
ради від 08.11.07 № 1159/3992, (далі — Перелі ), он рсна омісія
Ком нально о підприємства "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район "
о олош є он рс на надання посл з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій, за наст пними лотами:
1. Посл и визначені п.п. 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.17, 1.18, 1.19 Перелі (по
мі рорайонам).

2. Посл и визначені п. 1.3. Перелі .
3. Посл и визначені п.п. 1.8, 1.9 Перелі .
4. Посл и визначені п. 1.10 Перелі .
5. Посл и визначені п. 1.11 Перелі .

Ор анізатор он рс — Ком нальне Підприємство "Кер юча дире ція
Шевчен івсь о о район ". Місцезнаходження: 04050, м. Київ, в л. Білор сь а, 1.

Уповноважені особи, я і здійснюють зв'язо з часни ами он рс :
Дар а Оле сій Іванович — оловний інженер КП "Кер юча дире ція

Шевчен івсь о о район ", телефон 489-11-21, 483-99-06
Сопч О сана Сер іївна — се ретар дире тора, телефон 483-96-15

Заяв и на часть он рсі приймаються особисто або надсилаються
поштою.

Кон рсна до ментація подається особисто ор анізатором он рс йо о
часни протя ом трьох робочих днів після надходження заяв и на часть
он рсі.

Кінцевий стро подання он рсних пропозицій — 10.00, 21.12.2012.

Роз риття онвертів з он рсними пропозиціями проводиться в день
за інчення стро їх подання — 11.00, 21.12.2012 (а това зала).

Кон рсна омісія КП "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о район "

Головне правління охорони льт рної спадщини
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

проводить он рс на заміщення ва антних посад державних
сл жбовців Головном правлінні охорони льт рної спадщини:

1) оловний б х алтер — освіта вища в ал зі е ономі и та фінансів, стаж роботи
на державній сл жбі за фахом, на ерівних посадах п'ять ро ів;

2) оловний спеціаліст се тор онтролю та адміністративно о забезпечення —
освіта вища, валіфі ація: діловодство, архівна справа, правознавство;

стаж роботи за фахом державним сл жбовцем не нижче посади спеціаліста І або
II ате орій не менше 3 ро ів або стаж роботи за фахом в інших сферах правління
не менше 5 ро ів, освітньо- валіфі аційним рівнем не нижче спеціаліста, ма істра,
знання ПК, висо е поч ття обов'яз , дисциплінованість, відповідність нормам Ети и
поведін и державно о сл жбовця.

До менти приймаються протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення про
он рс за адресою: м. Київ, в л. Спась а, 12, . 301. Довід и за тел. 545-61-04.

Управління справах жіно , інвалідів, ветеранів війни та
праці ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста-
юрис онс льта на період де ретної відп ст и основно о працівни а.
Основні валіфі аційні вимо и до андидатів:
вища освіта за спеціальністю "Правознавство" (ма істр, спеціаліст);
стаж роботи за фахом не менше 2-х ро ів;
вільне орист вання ПК.

Додат ова інформація щодо основних ф н ціональних обов'яз ів, розмір , мов оплати праці,
перелі питань для перевір и знання за онодавства з рах ванням специфі и ф н ціональних
повноважень тощо надається під час особисто о прийом в приміщенні правління (в л. Вели а
Житомирсь а, 15-А, аб. №19, тел. 272-38-72, 272-33-03) з 10.00 до 16.00.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів з дня виход п блі ації про
о олошення он рс .

У зв'яз із прийняттям на обсл ов вання житлово о б дин , ом нальне
підприємство "Ремонтно-е спл атаційна ор анізація - 4" повідомляє, що
тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій,
розрахованих з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від 03.06.2011
№ 869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на затвердження.
Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам
розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011 № 307. Детальна інформація
розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються на адрес : б л. Роллана Ромена, 11-А,
м. Київ, 03170 до 07 р дня 2012 ро .

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на енер орес рси,
матеріали тощо, ТОВ "Явір – Житлоб д – 2" повідомляє, що тарифи на посл и з
тримання б дин ів та приб дин ової території за адресою: б львар Кольцова, 14-А,
14-Е, 14-Д, 14-Ж, 14-З,14-Л, 14-К, розраховані з ідно з поряд ом, затвердженим
постановою КМУ від 01.06.2011 р., №869, надані до КМДА на встановлення.
Стр т ра, періодичність та стро и надання посл відповідають вимо ам
розпорядження ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА) від 09.03.2011 р.
№307 та розміщені на інформаційних дош ах в під'їздах б дин ів.

За важення та пропозиції приймаються на адрес : б львар Кольцова 14-Е, ТОВ
"Явір-Житлоб д2", до 07 р дня 2012 р.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Лебедєва Валер'яна
Владиславовича цивільній справі за позовом Лебедєвої Любові Я івни, Лебедєва Єв ена
Валер'яновича, Лебедєвої Ксенії Валер'янівни до Лебедєва Валер'яна Владиславовича, третя особа
— ВГІРФО Печерсь о о район м. Києва про визнання особи та ою, що втратила право на
орист вання жилим приміщенням, роз ляд я ої відб деться 26 листопада 2012 ро о 10.00 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 Ковт н Станіслава Гри оровича
(остання відома адреса реєстрації: 01103, м. Київ, в л. Німансь а, 3, в. 28) по цивільній справі
№2-3256/12 за позовом Кач ріної Лілії Єв енівни до Ковт н Станіслава Гри оровича про
розірвання шлюб , в с дове засідання, я е відб деться 30 листопада 2012 ро , о 08.30, 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.

Святошинсь ий районний с д м. Києва (03148, м. Київ, в л. Я. Коласа, 25)
ви ли ає Стопочева Оле сандра Є оровича в я ості відповідача по цивільній справі за
позовом Пасєчні ової Н.Є. до Стопочева О.Є. про с нення переш од в орист ванні
власністю шляхом зняття з реєстраційно о облі на 27.11.2012 ро на 12.30.

В разі неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання справа
б де роз лядатися відс тності відповідача за наявними справі до азами.

С ддя І.В. П'ятнич

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане
Дарниць ою РДА м. Києва 17 червня 1993 р. за адресою: б львар
Давидова, 6, в. 31 на ім'я Сай о Ніни Василівни та Сай о Ві тора
Федоровича, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане

Дарниць ою РДА м. Києва за адресою: в л. Дра оманова, 18, в. 57

на ім'я Бінь овсь о о Анатолія Борисовича, вважати недійсним.

№
з/п Адреса б дин Тариф, рн/ в.м

в місяць
Тариф, рн/ в.м в місяць
для першо о поверх

1. Просп. К рбаса Леся, 18-Б 3,68 3,68

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї
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Спортивні новини

Олімпійський рух. У столиці відбулася 
Генеральна асамблея НОК
Національний олімпійсь ий омітет підбив підс м и спортивно о ро-
, а та ож о реслив пріоритетні напрям и роботи в майб тньом .

Очільни НОК Сер ій Б б а під реслив, що цей рі б в особливим,
адже, о рім сво о олімпійсь о о стат с , Кабінет Міністрів У раїни
о олосив йо о Ро ом спорт та здорово о способ життя. До то о ж,
саме в 2012-м відзначається 60-річний ювілей часті раїнсь их
спортсменів в Олімпійсь их і рах с часності. Та ож пан Б б а не заб в
і про спіхи наших олімпійців в Лондоні, де б ло завойовано 20 на о-
род та здоб ті 3 срібні медалі І зимових Юнаць их Олімпійсь их і ор в
Інсбр . Протя ом ро НОК надавав значн ва поп ляризації
спорт та олімпійсь о о р х . Проведення традиційних фіз льт рно-
масових заходів — Все раїнсь о о Олімпійсь о о ро та Олімпій-
сь о о дня, реалізація прое тів "Олімпійсь а ни а" та "Олімпійсь ий
точо ", Все раїнсь і чнівсь і зма ання "Олімпійсь е лелеченя",

"Стриб и на Майдані", на ородження най ращих спортсменів та тре-
нерів місяця і вшан вання "Героїв спортивно о ро " отрим ють все
більше і більше нових прихильни ів. Крім то о, цьо о ро в Києві б -
ло від рито Олімпійсь ий дім. Серед найпріоритетніших напрям ів ро-
боти президент НОК назвав: проведення трьох чемпіонатів світ : —
юніорсь ий з бо с (м. Київ), дорослий з х дожньої імнасти и (м. Ки-
їв) та молодіжний з ле ої атлети и (м. Донець ), та ож боротьба за
право прийняти зимов Олімпіад -2022 та під отов а до і ор
чотириріччя Сочі!

Київ спортивний. На столичному НСК 
"Олімпійський" відбувся фінал студентського
турніру "Великий м’яч"
Команда Національно о ніверситет державної подат ової сл жби

У раїни стала переможцем Ст дентсь о о ф тбольно о фестивалю
"Вели ий м’яч". Т рнір серед вишів відб вся День ст дента, 17 лис-
топада, на міні-ф тбольном полі НСК "Олімпійсь ий. У фіналі оман-
да майб тніх подат івців "Динамо-Ірпінь" здолала оле тив "Ура ан",
я ий представляв Київсь ий національний ніверситет харчових тех-
ноло ій. Рах но з стрічі — 3-1. Бронзові на ороди зма ань виборо-
ли ст денти Київсь о о національно о ніверситет імені Тараса Шев-
чен а ( оманда "Університет"), я і матчі за 3-є місце перемо ли
У раїнсь ий державний ніверситет фінансово о менеджмент та
тор івлі ("Зіроч а") з рах н ом 3-2. Подар н ами для ращих оманд
т рнір стали Вели ий м’яч, е с люзивні ф тбольні б лави, шарфи та
еп и "Ф тбол об’єдн є". Та ож сі часни и Ст дентсь о о ф тболь-
но о фестивалю отримали заохоч вальні призи — пам’ятні с веніри
від "Вели о о м’яча". За алом, часть заході взяли 8 оманд, я і
представляли 6 ніверситетів Києва та Київсь ої області

Температура 0°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура +2°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура 0°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 20 листопада 2012 року

ОВНИ, ви стоїте одною но ою в мин лом , а др ою — в май-
б тньом . Та ий стан "зависання" небезпечний, прово є песи-
мізм, зневір , розривайте стос н и з людьми, що одержимі мер-
антильністю, нині потрібні др зі, з я ими вас зв’яз ють висо і д -
ховні цінності та ідеали. Вливайтеся в ділов оманд , станьте її
д шею, нехай ваші творчі ідеї ляж ть в с арбницю тр дово о о-
ле тив , сприяючи йо о процвітанню.
ТЕЛЬЦІ мають дбати про родинне бла опол ччя й одночасно

перейматися професійним стат сом. Виживати в напр женій он-
рентній обстановці с ладно, т т слід задіяти весь творчий арсе-

нал (він вас ба атий) і "влитися" висо о валіфі ован ділов
оманд для співпраці на майб тній рі . Не нав’яз йте себе, а де-
монстр йте адров цінність, аби вас т ди запросили.
БЛИЗНЯТА, ожен має право на свої пере онання, з пова ою

ставтеся до ч жих д мо , зможете почерпн ти для себе чимало
орисно о, пом дрішаєте. День сприятиме романтичном підне-
сенню, влаштов йте інтимні побачення, освідч йтеся поч ттях,
завоювати прихильність п блі и, за охати в себе тр днощів не
с ладе, перед вашою чарівною харизмою встояти неможливо.
РАКИ на ребені романтично о піднесення, ч дова на ода влаш-

т вати свято серця; щедро тр сіть аманцем, розва и дармовими
не б вають, за насолоди та любовні тіхи треба платити, а за втра-
ченим не ш од йте, незабаром все повернеться. Ви добре знаєте-
ся на мотиваціях ч жих вчин ів, одна не с ньте носа до ч жо о
проса.
ЛЕВИ, щонайменша с перечливість, напад и он рентів мо-

ж ть вивести з рівнова и; вами р хають приховані е оїстичні моти-
ви, що здале може ви лядати я а ресивні претензії, б нтарство.
Ліпше об’єднайтеся для реалізації спільних інтересів, мир та др ж-
ба із с перни ами — то запор а спішно о майб тньо о.
ДІВИ, займіться оздоровчими профіла ти ами для підвищення

життєво о тон с . Е сперимент вати з дієтами, ачатися на тре-
нажерах не варто, ліпше зосередьтеся на ці авій інтеле т альній
роботі, саме висо а роз мова динамі а сприятиме правильній
цир ляції енер ії в ор анізмі, армонізації фізіоло ічних ритмів. А
ось спо са обд рити др а, зе ономити на посл зі фахівця, об-
мин ти за он може обійтися наба ато дорожче, ніж чесно зароб-
лені роші.
ТЕРЕЗИ, де роші люблять, там совість блять. Б дьте обереж-

ні, це вели а спо са, не охайтеся з товстим аманцем, вчіться
ловити айф від армонії д ховних інтересів, сердечної та се с -
альної ідилії з бла овірними, нічо о для цьо о не жаліючи. Більше
віддасте — більше отримаєте.
СКОРПІОНИ, позб тися нилино д ші та зцілитися допоможе

переосмислення мин ло о з позицій майб тньо о. При иньте з ни-
нішніх позицій, чи світить вам в перспе тиві щастя від зміни, на-
при лад, нинішньо о місця роботи, сім’ї, партнера, оселі, чи не по-
міняєте в пориві "хай ірше, аби інше" шило на мило?...
СТРІЛЬЦІ, ви без мовно расномовні оратори, але зваж йте

ожне слово, бо можете б ти втя н тими за лісні змови, там
для вас при отована паст а. Кармічна см а, де режисером подій
вист пають ваші необачні мин лі вчин и, помил ові рішення, три-
ває. Кайтеся і переосмислюйте своє б ття, аби в майб тньом не
наст пити на ті ж раблі.
КОЗОРОГИ, дарований хліб швид о черствіє, час це затямити і

розрахов вати лише на зароблене власною працею. Я що ви пра-
целюб, шансів розба атіти — море. Ви орінюйте в собі с нарість,
вчіться щедро ділитися тим, що маєте, тоді за майб тнє можна не
хвилюватися, я не дивно, але саме незапланований і ризи ований
ро здатний різ о підштовхн ти до оловної мети.
ВОДОЛІЇ, ар’єрне сходження триває, ладьте з начальством,

збері айте висо фахов мар , це допоможе триматися на он-
рентном плав , хоча й щемлятиме самолюбство. Робити по

своєм на роботі не можна, але в любовній сфері вас золоті о-
зирі на р ах, стати ероєм серця тр днощів не с ладе.
РИБИ, я що ви за нані в безвихідн сит ацію, вийти із с р ти,

сподіваючись на диво, і не мрійте, сит ація йде врозріз з вашим
світо лядом і сама не "розсмо четься", ос іль и має армічн при-
чин , потрібно просити допомо и домочадців, оле по роботі,
вживати термінові заходи

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 0  Л И С Т О П А Д А

ранок день вечір

"Динамо" виповнилося
85 років!
З ювілеєм столичний клуб привітали керівництво держави і міста,
колишні футболісти

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Києві відб лися рочис-
тості, присвячені 85-річчю
ле ендарно о ф тбольно о
л б "Динамо". Рідн
оманд прийшли привіта-
ти понад 120 равців, я і
рали в ній різні часи.
Крім то о, на ювілей заві-
тали е с-президенти У ра-
їни Леонід Кравч та Лео-
нід К чма, лава Адмініс-
трації Президента У раїни
Сер ій Льовоч ін, перший
віце-спі ер Верховної Ради
Адам Мартиню та заст п-
ни олови КМДА Леонід
Новохать о.

Відзначення 85
річного ювілею

"Динамо" розпочалося з перегляду

документального фільму про ста


новлення, розвиток та світове ви


знання київського клубу. Колишні

футболісти із усмішками пригаду


вали приємні миттєвості перемог,

які демонструвалися на екрані.

Першим, як і належить, з приві


тальним словом виступив прези


дент ФК "Динамо" Ігор Суркіс: "Всі

наші почесні гості вболівають за

київське "Динамо", так само як і за

весь український футбол. Сьогодні

урочистий день. Ми вшановуємо

ветеранів, тих людей, які допомага


ли здобувати перемоги великому

клубу. Наразі в команді працюють

такі ж професіонали. Вони хочуть

змінити менталітет і домогтися тих

висот, які підкорялися вам. Багато

що змінилося в нашому житті. Ви

грали за честь країни і футболки.

Сьогодні молодому поколінню це,

на жаль, не притаманне. Якщо ми

візьмемо історію "Динамо" — це 85

книг. Їх можна розкласти по різні

боки. Одні були вдалі, інші — не ду


же. Але без поразок не буває пере


мог. Завдяки вам мені, як президен


ту клубу, з одного боку важко, а з

іншого легко. Ми хочемо виграти

чемпіонат України. Але, перш за

все, треба домогтися успіхів у Євро


пі, повторити пройдений вами

шлях. В активі клубу дві перемоги

на Кубку Кубків, одна в Суперкубку

УЄФА. На жаль, сьогодні про це ми

можемо тільки мріяти. Всім ветера


нам "Динамо" бажаю, насамперед,

здоров’я. Я хотів би звернутися з

проханням до вас — допоможіть

нам у відродженні славного "дина


мівського" духу".

Від імені почесних гостей висту


пив перший президент України

Леонід Кравчук. Він, як завжди, був

красномовний: "Динамо" було і є

великою командою. У мистецтві

виникають періоди ренесансу, в су


спільстві кризи та підйоми, навіть в

океані є припливи і відливи. Зараз у

клубу є певні проблеми, але, разом

з тим, у нього є усе, аби повернути

собі найвищі позиції. У 90
х роках

саме "Динамо" стало першим взір


цем того, як треба будувати фут


больний клуб. Як казали марксис


ти, найкращий спосіб відсвяткува


ти ювілей — зосередити сили на не


вирішених завданнях. Сподіваюся,

ми не тільки зосередимо сили, але й

успішно вирішимо всі проблеми".

Легендарну команду також при


вітали і представники столичної

влади, зокрема заступник голови

КМДА Леонід Новохатько передав

вітання ювілярам від очільника

міськдержадміністрації Олександра

Попова, а також побажав клубу по


дальшого процвітання. "Минулого

року ми відзначали 100
річчя укра


їнського футболу, тепер святкуємо

ювілей однієї з найвидатніших ко


манд країни. Міська влада всіляко

підтримує футбольні традиції сто


лиці. У Києві працює 90 дитячо


юнацьких спортивних шкіл, чима


ло з яких мають футбольну спеціа


лізацію. Там виховуються і трену


ються майбутні зірки футболу, тож

я переконаний, що київське "Дина


мо" ще багато років прославлятиме

столицю і державу на міжнародній

арені",— зазначив Леонід Ново


хатько
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Цей день в історії 20 листопада

Сьо одні — Всесвітній
день дитини
1805 — відб лась прем'єра

єдиної опери Людві а ван Бет-
ховена «Фіделіо»
1925 – народилася Майя

Плісець а, російсь а балерина
1927 – народився Михайло

Ульянов, російсь ий і радян-
сь ий а тор театр й іно, ре-
жисер, сценарист, Народний
артист СРСР, ла реат Ленін-
сь ої премії
1928 – народився Оле сій

Баталов, російсь ий і радян-
сь ий іноа тор, режисер, пе-
да о
1929 – Парижі пройшла

перша вистав а Сальвадора
Далі
1935 – засноване вересні

вище війсь ове звання "мар-
шал Радянсь о о Союз " прис-
воєно Блюхер , Б дьонном ,
Ворошилов , Є оров і Т ха-
чевсь ом
1937 – народилася Ві торія

То арєва, російсь а письмен-
ниця, драмат р , іносцена-
рист ("Джентльмени дачі",
"Міміно")
1945 – розпочався Нюрнбер-

зь ий процес – с д над вій-
сь овими злочинцями Третьо о
Рейх
1973 – на шахті "Південно-

донбасівсь а" №1 видано на-
ора перше в ілля. Розпочато
розроб ново о вели о о ро-
довища Південно о Донбас
1985 – омпанія Microsoft

вип стила перш версію ба а-
тоф н ціональної про рамної
оболон и – Windows 1.0
1992 – Кабінетом Міністрів

У раїни хвалено постанов
"Про Національний а адеміч-
ний театр опери та балет У -
раїни ім. Т. Шевчен а". Театр
надано стат с національно о та
назв "Національна опера У -
раїни"
2003 — чер ове ео рафічне,

археоло ічне та історичне від-
риття — в Антар тиді знайдено
лід ві ом більше 900 тисяч ро ів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

ханжі, лицеміри
Владислав
(с орочено)

жриця Гери
(міф.)

ідроа стич-
ний прилад

ородня
рослина
родини
реч ових

вид псевдоніма
партія ри в

теніс
хрещений
бать о

змія родини
давів

Х Р Е Щ А Т И К
місто в Росії

(Тверсь а обл.)

жил а, нерв

севансь а
форель

НЛО
тон а прозора

т анина

рі а в Поволжі
(Росія)

зростання ціни
а цій над номі-

налом

р. інорежи-
сер, письмен-
ни "Арсенал",

"Щорс"

є ип. бо
м зи и

рець а літера

здатність лю-
дини оворити

рі а в Порт а-
лії

адмін.-територ.
одиниця в

Польщі (части-
на воєводства)

оріл а (діал.)

р. поет,
XX ст., "Сліпці"

бо ове
ви ривлення

хребта

хижий чорний
птах

позивати до
с д (рос.)

старава:
оселедець +
циб ля + яйця

+ ябл о

десять тисяч
(дав.-р с., ра-

х но )

свинячий жир

льотчи —
майстер

повітряно о
бою

Заст пни олови КМДА Леонід Новохать о (зліва) привітав президента ФК "Динамо" І оря С р іса з 85-річчям л б
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