
Великий спорт 
повертається до столиці
Місто претендує на проведення чемпіонату світу з академічного веслування 
у 2015 році

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Цьо о ро місто спішно провело ф т-
больн першість Європи, 2013-м —
пройде чемпіонат світ з х дожньої ім-
насти и, а 2015-м — чемпіонат Євро-
пи з бас етбол . У иївсь ої влади та ож
амбітні плани щодо розвит водних ви-
дів спорт . Вчора місто з офіційним візи-
том відвідала деле ація Міжнародної фе-
дерації весл вально о спорт (FISA), я а
приб ла до Києва, аби вивчити можливо-
сті проведення чемпіонатів світ та Євро-
пи 2015-2016 ро ах. Про плани та пер-
спе тиви розвит цьо о вид спорт
йшлося під час з стрічі представни ів
ор анізації з оловою КМДА Оле сандром
Поповим.

Вчора представники делегації FISA оглянули основні

водні об’єкти столиці, зокрема Київський водний стаді�

он, що на Оболонській набережній, Матвіївську затоку

та Гідропарк. Фахівці зазначають, що природні умови в

Києві напрочуд сприятливі для проведення заходів най�

вищого рівня, однак для цього потрібно правильно та

ефективно розвивати спортивну інфраструктуру. І в та�

кій справі міській владі готові допомагати.

“Ми справді бачимо, що дуже багато зусиль докла�

дається, аби створити належні умови для проведення

змагань з веслувального спорту світового рівня. І після

успішного проведення Євро�2012 розуміємо, що Київ

та Україна готові проводити спортивні змагання тако�

го рівня. У вас є усі природні умови, аби місця для зма�

гань та щоденних тренувань знаходилися близько від

центру міста, це — величезний плюс. Адже дозволить

залучити до події якомога більше людей. Тож ми заці�

кавлені у подальшому розвитку спортивної інфра�

структури саме в Києві”, — зазначив “Хрещатику” ге�

неральний секретар Міжнародної федерації веслуваль�

ного спортуМет Сміт.

Він відмітив, що наразі на проведення чемпіонату

претендують Токіо, Стамбул та Мадрид. Змагання відбу�

ватимуться протягом восьми днів і зберуть найкращих

веслувальників світу, а також декілька тисяч іноземних

уболівальників.

У свою чергу голова КМДА Олександр Попов запев�

нив представників міжнародної організації, що місто

всіляко сприятиме розбудові спортивної інфраструкту�

ри та розвитку веслувального спорту в столиці.

“У планах міста використати Матвіївську затоку для

розвитку веслувальних видів спорту. Вона знаходиться у

самому центрі міста і навіть зараз є дуже популярною

серед киян. Окрім того, в столиці діє водний стадіон, де

вже проводять змагання з неолімпійських видів спорту.

Ми зацікавлені у проведенні в Києві першості світового

та європейського рівнів і готові сприяти у створенні від�

повідної інфраструктури”, — зауважив Олександр По�

пов.

За словами начальника ГУ сім’ї, молоді та спорту

КМДА Володимира Вовка, незабаром у Матвіївській за�

тоці буде облаштовано спеціальний веслувальний ка�

нал, що дозволить протягом всього року проводити тут

навчально�тренувальний процес для професіоналів та

початківців. Наразі тривають проектні роботи зі ство�

рення такого об’єкта, його будівництво планують роз�

почати у 2014 — 2015 роках.

Нагадаємо, що веслувальні види спорту в Києві ак�

тивно розвиваються ще з 50�х років минулого століття.

32 столичні спортсмени в різний час ставали призерами

Олімпійських ігор, 6 з яких підіймалися на найвищу

сходинку п’єдесталу. Цього року на Оболоні (затока

“Наталка”) під патронатом голови КМДА Олександра

Попова було відкрито першу чергу Київського водного

стадіону, яка відповідає найсучаснішим європейським

вимогам. Другу чергу планують завершити у наступному

році

Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

У рам ах “К льт рно-ділової місії Сан т-Петерб р а в Києві”
столиці відб вся р лий стіл “Інноваційна с ладова реформ -
вання ЖКГ”. У заході взяли часть представни и иївсь о о й
сан т-петерб рзь о о водо аналів та підприємств, що займаю-
ться розроб ами та ви отовленням обладнання для ЖКГ. Під
час з стрічі часни и роз лян ли перспе тиви щодо співпраці в
реформ ванні житлово- ом нально о осподарства обох міст.

“Особливо цікавим для нас є досвід санкт�петербурзьких колег, оскільки модер�

нізацію галузі вони розпочали багато років тому і вже досягли значних результа�

тів",— зазначив “Хрещатику” начальник ГУ комунального господарства КМДА

Дмитро Новицький. Він також розповів, що Київ особливо цікавить уже реалізо�

ваний у Санкт�Петербурзі проект будівництва заводу з виготовлення гіпохлориду

натрію, що є більш м’яким реагентом для дезінфекції води в порівнянні з хлором.

Будівництво такого підприємства в столиці розглядається у рамках проекту “Пит�

на вода”.

Як повідомив заступник гендиректора з виробництва водоканалу Санкт�Петербурга

Дмитро Карлик, 98 % води, що споживає місто, беруть із Неви. У процесі знезаражен�

ня використовують не лише гіпохлорид натрію, а й ультрафіолет, який забезпечує її

епідеміологічну безпеку. Проте пітерський водоканал, як і київський, має чимало

проблем через зношені мережі. “Для модернізації обладнання ми використовуємо

кредити ЄБРР та інших банків за принципом приватно�державного партнерства”, —

наголосив Дмитро Карлик.

Головними досягненнями пітерського водоканалу в галузі каналізування є те, що

у місті майже вирішено проблему утилізації осаду стічних вод — діють три заводи

із його спалювання. Цікаво, що якість очистки стічної води оцінюють... раки — во�

доканал широко використовує систему біомоніторингу. Також на очисних спору�

дах діє технологія глибокого видалення азоту і фосфору. Завдяки комплексу цих

заходів місцевий водоканал повністю виконує вимоги Хельсінської комісії із за�

хисту Балтійського моря.

Для київських комунальникі в виявилася цікавою і презентація енергозберігаючого

обладнання, яке дозволяє використовувати енергію пари для виробництва електро�

енергії в котельнях, перетворюючи їх в міні�ТЕС. Санкт�петербурзька фірма “Еко�

Енергетика” представила власну розробку парової гвинтової турбіни. За словами за�

ступника гендиректора з розвитку компанії Максима Кремльова, перевагою їхнього

обладнання є висока надійність та зручність у використанні. Обладнання дозволяє пе�

ретворювати пар у електроенергію і водночас підвищує надійність роботи котелень.

Дмитро Новицький зауважив, що таку парову турбіну можна встановити на заводі

“Енергія” під час його реконструкції

Київ зацікавили проекти з вироблення гіпохлориду натрію 
та енергозберігаючих технологій

Росіяни поділилися досвідом у сфері ЖКГ

У номері

Новини
Лінія швидкісного трамвая 
на Троєщині вдосконалюється 
та стає популярною
Новими маршр тами швид існих трамваїв № 4 та

№ 5 орист ються майже одинадцять тисяч меш анців
Деснянсь о о район . Р хомий с лад, що працює на
лінії, перевіз же понад 200 тисяч пасажирів. У Деснян-
сь ій РДА зазначають, що наразі проводяться заходи
щодо підвищення надійності роботи лінії. Та , біля роз-
воротно о ільця станції “Троєщина-2” б д ється тре-
тя олія для відстою трамваїв міжпі ові одини, оли
на лінії менше ва онів або випад полом и трамвая.
Заверш ються роботи зі спор дження розворотно о
ільця біля станції “Генерал Ват тін”. Одне із основних
питань продовження ре онстр ції лінії — облашт ван-
ня недоб довано о п н т технічно о обсл ов вання
(ПТО) трамваїв на в лиці Милославсь ій. ПТО може
ви он вати і ф н ції міні-депо, адже нині н льовий
рейс ва онів від Дарниць о о трамвайно о депо до
інцевої швид існої лінії на в лиці Милославсь ій ста-
новить 45-55 хвилин.
На адаємо, швид існий трамвай почав рс вати

на Троєщині з 25 жовтня. Тепер меш анці житлово-
о масив мож ть доїхати від в лиці Милославсь ої
до станції ільцевої еле трич и “Троєщина-2” всьо-
о за 15 хвилин. Пасажиропоті на нових маршр тах
ціл ом виправдав оптимістичні сподівання: же
перший день роботи ними с ористалися майже 9
тисяч пасажирів. Більше то о, на станції “Троєщи-
на-2” довелося встановити додат ові т рні ети, а-
си ж перенесли на платформи. Вони та ож облад-
нані додат овим освітленням та навісами. Порівня-
но з першими днями роботи на 20 хвилин подовже-
но робот трамвайно о маршр т № 4 — тепер па-
сажири останніх рейсів місь их еле тричо всти а-
ють пересісти на трамваї. До речі, на двох маршр -
тах швид існої лінії працюють 18 ва онів иївсь о о
виробництва

Киянам покажуть музейні цінності
Туркменістану
У М зеї історії міста Києва розпочалася вистав а

творів де оративно- жит ово о мистецтва та м зей-
них цінностей Т р меністан . Захід відб вається
рам ах Днів льт ри Т р меністан в У раїні. Серед
е спонатів вистав и Головний Національний м зей
Т р меністан представляє: національний одя , при-
раси, илимові вироби, м зичні інстр менти та сю-
жетні фото про с часний Т р меністан. А та ож ні-
альні срібні вироби XIX-XX століть: при раси на спи-
н , браслети, сереж и, с роневі підвіс и, ам летниці,
на р дні при раси рса ча, а та ож б ов та лья а.
Відвідати вистав ияни та ості міста змож ть протя-
ом двох днів М зеї історії міста Києва за адресою:
в л. Бо дана Хмельниць о о, 7. За важимо, що історія
Т р меністан наліч є понад 5 тисяч ро ів. Країна має
ба ат історичн та льт рно-етно рафічн спадщин .
Про це свідчать археоло ічні знахід и доби неоліт .
Т р менсь ий національний одя вирізняється ба ат-
ством орнамент . Особливо витончені візер н и на жі-
ночих на ид ах на олов (чирпи, рте, еле ) та х ст-
ах з итицями, оловних борах незаміжніх дівчат, ді-
тей, та чоловічих тюбетей ах

Уряд готує програму розвитку малих
міст
Про це прем’єр-міністр Ми ола Азаров повідомив

на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсб , відпо-
відаючи на запитання щодо можливості пити житло
в селищі місь о о тип за про рамою “Дост пне жит-
ло”. “Сьо одні настав час займатися нашими невели-
ими населеними п н тами. Т т треба йти шляхом
зведення не ба ато вартирних б дин ів, а с оріше,
б дівництва недоро их отеджів, і ряд над цим наразі
працює”, — повідомив прем’єр-міністр. При цьом він
зазначив, що за 2,5 ро вели их містах вдалося до-
ся ти певних рез льтатів, але, звичайно ж, хотілося б
більшо о
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Новини

Кияни отримають матеріальну допомогу 
до Міжнародного дня інваліда
З на оди відзначення Міжнародно о дня інваліда о ремі ате орії и-

ян отримають одноразов адресн матеріальн допомо від місь ої
влади. Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр
Попов. Та , рошов допомо виплатять наст пним ате оріям (за
мови, я що розмір їх пенсії не перевищ є 1400 рн): 600 рн випла-
тять сліпо л хим та інвалідам І р пи із зор ; 500 рн одноразової ад-
ресної матеріальної допомо и від місь ої влади отримають інваліди ІІ
р пи із зор ; 200 рн надад ть отрим вачам державної соціальної до-
помо и та одерж вачам соціальної пенсії — інвалідам з дитинства, а
та ож дітям-інвалідам та інвалідам І р пи; 100 рн матеріальної допо-
мо и отримають інваліди ІІ р пи та непрацюючі інваліди ІІІ р пи. За-
важимо, що адресна матеріальна допомо а, я а не б ла своєчасно
виплачена через незалежні від отрим вача причини, разі йо о смер-
ті виплач ватиметься членам сім’ї померло о відповідном поряд .
Та ож слід врах вати те, що особі, я а одночасно належить до іль ох
ате орій, надаватиметься одна виплата більшом розмірі

Новий Генплан столиці можуть затвердити 
навесні 2013 року
До 1 р дня має б ти сформований остаточний прое т Генерально-
о план розвит Києва до 2025 ро . Затвердити до мент план ють
навесні наст пно о ро . Про це під час прямо о ефір на теле аналі
“Київ” розповів начальни КО “Інстит т Генерально о план м. Києва”
Сер ій Броневиць ий. “Відповідно до дор чення олови КМДА Оле -
сандра Попова, до 1 р дня має б ти доопрацьований за рез льтата-
ми проведення ромадсь их сл хань прое т ново о Генплан Києва.
Наразі ми заверш ємо робот , щоб р дні передати матеріали за-
мовни — ГУ містоб д вання та архіте т ри КМДА. Після цьо о поч-
неться процед ра з одження цьо о до мента, а саме роз ляд на за-
сіданні архіте т рно-містоб дівної ради, з одження з місь ими та дер-
жавними сл жбами, і б де проведена омпле сна державна е сперти-
за прое т , я а триватиме приблизно 2 місяці”,— розповів він. Після
завершення всіх вищезазначених процед р до мент, за словами пана
Броневиць о о, план ється роз лян ти на засіданні ряд . “Київ ви о-
н є столичні ф н ції, і посадовці повинні знати реальні потреби міста,
бо вони фінанс ються, зо рема, і з держбюджет . І вже після цьо о до-
мент б де винесений на роз ляд Київради. Ми сподіваємося, що

прое т Генерально о план розвит Києва до 2025 ро б де затвер-
джений навесні наст пно о ро або ж на почат літа”,— додав він

Цифра дня

1 109 000 
адміністративних та інформативних послуг було надано столичним
платникам податків з моменту відкриття у місті Центрів
обслуговування платників податків 
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У Києві може з’явитися новий музей
У столиці пропон ють від рити новий за лад льт ри — “М зей іс-

торично о центр міста Києва”. За лад план ють розмістити примі-
щенні на в л. Б. Хмельниць о о, 66/2. Відповідний прое т рішення
внесений до поряд денно о засідання сесії Київради 29 листопада.
Про це повідомив олова омісії Київради з питань льт ри та т риз-
м Оле сандр Бри инець. “Цей за лад стане першим в У раїні, в я о-
м за допомо ою м зейної е спозиції можна простежити всю ба ато-
ві ов історію державотворення та незалежності У раїни. Вистав а на-
ліч є близь о 600 е спонатів, я і надані приватними оле ціонерами
та небайд жими до нашої історії ромадянами”,— розповів пан Бри и-
нець. Прое т створення м зею розроблено Шевчен івсь ою РДА
спільно з Національним заповідни ом “Софія Київсь а”. Урочисте від-
риття першої е спозиції майб тньо о М зею відб лося до 20-ї річни-
ці незалежності У раїни 19 серпня 2011 р. в “Софії Київсь ій”

Столичні оранжереї відкрили свої двері 
для школярів
Київсь і ш олярі а тивно відвід ють оранжереї міста. Та , лідери та

а тивісти чнівсь о о самовряд вання Оболоні відвідали тепличне
осподарство своєм районі. Майстер розповів ш олярам про ве е-
тативне розмноження методом черен вання з маточних рослин, про
під отов ґр нтос міші для їхньо о висадження та ба ато інших ці а-
вих фа тів. “Сьо одні певні столичні оранжереї потреб ють ос часнен-
ня, проте ми завжди від риті для дітей та їхніх бать ів. Найближчим ча-
сом наші фахівці обладнають частин територій пар ах для прове-
дення т ристично- раєзнавчих заходів та заходів із війсь ово-патріо-
тично о виховання, на я і мож ть завітати всі охочі”,— на олосив е-
неральний дире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о. На адаємо,
столичні оранжереї можна відвідати до 1 травня 2013 ро з понеділ-
а по четвер з 14.00 до 17.00 та п’ятницю з 14.00 до 16.00

На заводі “Енергія” знищили 
12 кілограмів наркотиків
23 листопада Києві на сміттєпереробном заводі “Енер ія” за с -

довими виро ами, я і набрали за онн сил , знищено 12 іло рамів
нар оти ів. Я повідомили “Хрещати ” прес-cе торі Управління СБУ
м. Києві, це особливо небезпечні нар отичні засоби, вил чені спів-

робітни ами Сл жби безпе и У раїни рез льтаті іль ох спецопера-
цій. За рішенням с д печі завод опинилися олишні речові до ази
по 14-ти римінальних справах, я і розслід вали слідчі УСБУ в Києві.
Боротьба з міжнародним нар обізнесом є одним з основних напрям-
ів роботи СБУ. Та , 2010—2012 ро ах співробітни ами столично о
правління сл жби безпе и з неза онно о обі вил чено понад 60
особливо небезпечних нар оти ів — о аїн , ероїн , синтетичних
психотропних речовин та пре рсорів

Сьогодні відкривають виставку, присвячену 
діяльності Петра Столипіна
Об 11.00 приміщенні Центрально о державно о архів -м зею літера-

т ри і мистецтва У раїни (в л. Володимирсь а, 22-а, територія Націо-
нально о заповідни а “Софія Київсь а”) відб деться рочисте від риття
до ментальної вистав и “За сімома печат ами: П. А. Столипін та Київ”.
Е спозицію під отовлено рам ах оди про партнерство та співробіт-
ництво в справі збереження історичної пам’яті та вивчення реформатор-
сь ої спадщини Столипіна, ладеної між Державною архівною сл жбою
У раїни та Міжнародним фондом “Єдиний світ”. На виставці б де пред-
ставлено понад 100 до ментів з фондів Центрально о державно о істо-
рично о архів У раїни, Центрально о державно о інофотофоноархів
У раїни ім. Г. С. Пшенично о та Державно о архів Києва

Місто продовжує пошук юних
винахідників
У столиці стартував конкурс інноваційних проектів "СтратегіЯ"
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Кон рс “Страте іЯ” ор а-
нізований ГУ е ономі и та
інвестицій КМДА, ГУ освіти
та на и і Фондом “Освітні
ініціативи” Оле сандра
Карда ова. Перші зма ан-
ня інноваційних прое тів
пройшли мин ло о ро ,
шість ідей-переможців з
десяти вже реаліз вали
столиці. Цьо оріч ор аніза-
тори очі ють на ще біль-
ш іль ість я існих напра-
цювань, я і мож ть б ти
орисні для місь о о ос-
подарства.

Про офіційний старт другого Ки�

ївського конкурсу інноваційних

проектів “СтратегіЯ” оголосив за�

ступник голови КМДА Руслан Кра�

маренко. “Минулого року ми дали

старт проекту�конкурсу “Страте�

гіЯ”, і він виявився дуже вдалим.

Спільно з фондом Олександра Кар�

дакова “Освітні ініціативи” ми за�

пропонували молодим людям гене�

рувати цікаві проекти, які вдало б

лягли в концепцію реалізації Стра�

тегії розвитку Києва до 2025 року.

Зазначу, що ми одразу задали висо�

кий тон цьому конкурсу, щоб ніхто

не ставився до нього, як до розваги.

Тож і результат отримали відповід�

ний — з 88 проектів місто обрало для

реалізації 10, і наразі 6 з них втілені у

життя. Серед проектів: клумба у лі�

цеї, мережа велосипедних доріжок,

“Освітня хмара міста”, спортивні

майданчики для підлітків, безкош�

товний Інтернет у центрі міста та

композиція “Фонтан закоханих”,—

розповів “Хрещатику” Руслан Кра�

маренко.

Як наголосив засновник Фонду

“Освітні ініціативи” Олександр

Кардаков, враховуючи минулоріч�

ний досвід, до другого конкурсу

внесли низку змін. Насамперед в

окремих категоріях тепер змагати�

муться школярі та студенти. “Як�

що учнівські роботи фахівці до�

роблюють, беручи за основу ідею,

то студентські роботи мають бути

готові до реалізації в умовах міста,

тобто повноцінними стартапами.

Гадаю, підвищення вимог до сту�

дентських робіт сприятиме набли�

женню конкурсу за форматом до

інвестиційних конкурсів”,— роз�

повів “Хрещатику” Олександр

Кардаков.

Цього разу на учасників конкурсу

чекають і більш солідні нагороди.

Так, переможець в категорії

“Шкільні проекти” матиме змогу

взяти участь у бізнес�кемпінгу, а ав�

тор кращого студентського проекту

отримає можливість пройти стажу�

вання у провідних вітчизняних ком�

паніях, у тому числі “Інком” та “Да�

тагруп”. Також цьогоріч Олександр

Кардаков вводить власне гран�прі.

Розробник проекту, який найбільше

сподобається бізнесмену, отримає

“Тиждень з наставником”, під час

якого молоді науковці зможуть по�

спілкуватися та перейняти досвід у

пана Олександра.

Як і минулого року, винахідники

представлятимуть свої проекти у

трьох номінаціях. Так, у “Зеленому

місті” розглядатимуть розробки зі

створення шкільних та муніципаль�

них парків і алей, екологічних зон, а

також напрацювання щодо підви�

щення ефективності використання

енергоносіїв, альтернативних дже�

рел енергії. У номінації “Електрон�

не місто” вибиратимуть кращі про�

екти в галузі інформаційно�комп’ю�

терних технологій, інформаційної

культури та безпеки, програмного

забезпечення для мобільних при�

строїв тощо. “Гостинне місто” — у

цій категорії всі охочі можуть пред�

ставити свої пропозиції щодо ство�

рення унікальної культурної атмо�

сфери столиці, розвитку туристич�

ної індустрії, формування іміджу єв�

ропейського міста та благоустрою.

До участі прийматимуть роботи від

учнів загальноосвітніх навчальних

закладів, студентів та молоді віком

від 14 до 23 років.

Нагадаємо, що конкурс відбувати�

меться у декілька етапів. Починаючи

з кінця листопада, на інформаційно�

му порталі www.strategiya.kiev.ua усі

бажаючі можуть зареєструватися як

учасники та презентувати власні

проекти.

У березні 2013 року прийом кон�

курсних робіт припиняється і журі

визначить фіналістів, які продов�

жать боротьбу за призові місця.

Протягом квітня для авторів проек�

тів�учасників, що пройшли до фіна�

лу, буде влаштовано низку заходів

освітньої програми, які мають допо�

могти конкурсантам гідно презенту�

вати свої работи під час їхнього за�

хисту у фіналі. Він відбудеться на�

прикінці квітня, тоді ж журі визна�

чить переможців в усіх категоріях і

номінаціях.

Зазначимо, що особливість кон�

курсу полягає в тому, що проекти,

запропоновані учнями та студен�

тами, можуть бути включені до

міського банку проектів та отрима�

ють шанс бути реалізованими у

столиці

У центрі Києва запрацює 
різдвяне селище
Тут влаштують розваги, атракціони та новорічні ярмарки 
для дорослих і малечі
Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

З 8 р дня до 19 січня наст пно о
ро центрі міста діятиме новоріч-
но-різдвяне селище. Йо о розміс-
тять на Майдані Незалежності та в -
лиці Хрещати від Бессарабсь ої
площі до в лиці Архіте тора Горо-
дець о о. Більше місяця містеч о
працюватиме з 11-ї ран до пізньо-
о вечора — 22-ї одини.

З метою популяризації Києва як європейського

туристичного центру голова КМДА Олександр

Попов підтримав ідею проведення такого заходу,

підписавши відповідне розпорядження. Тож у

рамках створення новорічно�різдвяного селища

на майданчику поруч з Пасажем, що на вул. Хре�

щатик, буде розміщено пересувний атракціон

“Київська Карусель”. Також Хрещатиком — від

Майдану Незалежності до Бессарабської площі —

курсуватиме “Потяг Святого Миколая”. У робочі

дні він їздитиме на тротуарній частині вулиці, у

вихідні та святкові — на проїжджій. Захід супро�

воджуватиметься розважальною програмою. До

речі, організаторами заходу виступили ТОВ “Хо�

лідей�Сервіс” та ГО “Подільська гільдія ремісни�

ків”.

Крім того, з 16 листопада до 13 січня 2013 року

на непарній стороні вул. Хрещатик вже традицій�

но діятиме III Благодійний різдвяний ярмарок

Української православної церкви “Від Миколая

до Різдва”. В центрі міста від вул. Архітектора Го�

родецького до вул. Прорізної влаштують 25 буди�

ночків.

Зазначимо, що встановлення тимчасових спо�

руд та інших елементів інфраструктури в місці

організації новорічно�різдвяного селища відбува�

тиметься з 1 до 7 грудня, а демонтаж відповідних

об’єктів триватиме упродовж 21—23 січня 2013

року.

В період діяльності різдвяного селища міська

влада організує на його території увесь необхідний

сервіс. Зокрема, ГУ комунального господарства

КМДА подбає про встановлення потрібної кіль�

кості туалетних модулів та разом з Печерською та

Шевченківською РДА забезпечать встановлення

додаткових урн і контейнерів для збору сміття та

його вивезення. Також під час дії новорічно�різ�

двяного селища буде організовано чергування ма�

шин швидкої та працюватиме комунальна аварій�

но�рятувальна служба “Київська служба порятун�

ку”. Громадський порядок у період заходу охоро�

нятимуть сили ГУ МВС України в Києві.

Нагадаємо, окрім різдвяного ярмарку в центрі

столиці, у Голосієво на території Національного

комплексу “Експоцентр України” 14�16 грудня

відбудеться виставка�ярмарок святкових пода�

рунків “Щедрий Миколай�2012”. А саме святку�

вання Нового 2013 року та Різдва у Києві розпоч�

неться 19 грудня з урочистого засвічення головної

ялинки країни на Майдані Незалежності

"Фонтан за оханих" — робота мин лорічних переможців он рс "Страте іЯ", я втілили життя в пар "Позня и"

У рам ах новорічно-різдвяно о селища на майданчи пор ч з Пасажем б де розміщено перес вний
атра ціон "Київсь а Кар сель"

У період діяльності різдвяного
селища міська влада організує на
його території увесь необхідний
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Тенденції

Ділові новини

Київ вчасно погашає борг 
за єврооблігаціями
Київ спішно розмістив облі ації

вн трішньо о займ на 1,928 млрд
рн. Про це повідомив заст пни
олови КМДА Р слан Крамарен о.
За йо о словами, трьохрічні облі-
ації з відсот овою став ою
15,2 % та 15,25 % ви пив ПАТ
“У ре сімбан ”. “Ці ошти б д ть
спрямовані на по ашення редит
в розмірі 250 мільйонів доларів
США, отримано о шляхом п бліч-
но о від рито о продаж єврооб-
лі ацій Києва на міжнародних рин-
ах апітал 2007 році під
8,25 %. Та им чином ми доведе-
мо, що Київ — справжній надійний
партнер для міжнародної спільно-
ти. Повне по ашення євробондів
та ож відб деться вчасно”,— за-
значив Р слан Крамарен о

Уряд прогнозує зростання
ВВП на рівні 2,4�3 % 
у наступному році
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров про ноз є, що зростання
вн трішньо о валово о прод т

в 2013 році становитиме 2,4-3 %.
“Ми розрахов ємо, що б демо
мати зростання ВВП приблизно
3 %. За оптимістичної сит ації —
б де більше. Я що ж он’юн т ра
на світових рин ах не зміниться,
то зростання ВВП б де дещо
меншим, можливо 2,4-2,5 %”,—
с азав Азаров. Він та ож запев-
нив, що в наст пном році очі є-
ться помірна інфляція, і ряд не
доп стить дефляції. “Людям цьо-
о боятися не варто, ос іль и мо-
ж ть незначно зрости ціни на
промислові товари. За продо-
вольчою р пою я не д маю, що
б д ть я ісь значні інфляційні
сплес и, можливо, б де
1-2 %”,— зазначив прем’єр

“Борисполю” потрібно 
150 млн доларів інвестицій

Мінінфрастр т ри оцінює
150 млн доларів інвестиції, необ-
хідні для завершення розвит
міжнародно о аеропорт “Борис-
піль”. Про це повідомив заст п-
ни міністра інфрастр т ри
Дмитро Демидович. “Для ом-

пле сно о завершення б дівниц-
тва й роботи аеропорт ще по-
трібні інвестиції розмірі близь о
150 млн доларів”,— с азав він.
Том міністр вважає необхідною
онцесію аеропорт для зал чен-
ня інвестора, я ий зможе реалі-
з вати інвестиційн про рам з
розвит аеропорт

В Україні хочуть створити
Банк реконструкції 
та розвитку
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров про ноз є створення в У ра-
їні Бан ре онстр ції та розвит-
. “Я поставив завдання повер-

н тися до тієї ідеї, що ба ато ро-
ів в У раїні об оворюється, але
нія не вистачає ріш чості її ре-
аліз вати. Це, насамперед, ре-
дитна підтрим а наших е спорте-
рів. Для цьо о ми план ємо ство-
рити Бан ре онстр ції та роз-
вит ”,— с азав Ми ола Азаров.
Завданнями бан , разі йо о
створення, рім редитної під-
трим и е спортерів, б де реди-
т вання вели их інфрастр т р-

них прое тів. На д м прем’єр-
міністра, реалізація цих завдань
дасть змо забезпечити розви-
то е ономі и в мовах рецесії на
зовнішніх рин ах, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Поставки 
азербайджанського газу 
можуть розпочатись із кінця
2017 року
Посол Азербайджан в У раїні

Ейн лла Мадатлі про ноз є по-
чато поставо азербайджан-
сь о о аз в У раїн з інця
2017 ро . “В У раїн б демо
поставляти аз із “Шахденіз-2”
орієнтовно з інця 2017 ро , я
це передбачено підписаним ме-
моранд мом між президентами
наших держав 2011 році в Да-
восі. Почнемо з 2 млрд б. м і
пост пово б демо збільш вати
обся и до 5 млрд”,— за важив
посол. Разом із цим Мадатлі за-
значив, що є іль а можливих
варіантів поставо . “Я що б де
е ономічно ви ідно і омерційно
доцільно, можна транспорт вати

в У раїн не тіль и азербай-
джансь ий, але й т р менсь ий
аз через TANAP, Трансанато-
лійсь ий азопровід, (Т реччи-
на-Бол арія-Р м нія). Хоча є й
інші варіанти. Зо рема с рапле-
ний аз — через Чорне море”,—
ствердж є посол

З нового року запрацює 
податкова пільга 
для суб’єктів ІТ�індустрії
З 1 січня 2013 ро до 1 січня

2023 ро для с б’є тів інд стрії
про рамної прод ції застосо-
в ється знижена став а подат
на приб то підприємств роз-
мірі 5 %. Зазначена піль а пе-
редбачена За оном У раїни від
05.07.2012 ро № 5091-VI “Про
внесення змін до розділ XX “Пе-
рехідні положення” Подат ово о
оде с У раїни щодо особли-
востей оподат вання с б’є тів
інд стрії про рамної прод ції”
(далі — За он № 5091). Для от-
римання права на застос вання
піль ово о режим оподат ван-
ня подат ом на приб то підпри-

ємств с б’є там інд стрії про-
рамної прод ції необхідно по-
дати до подат ової сл жби за
своїм місцезнаходженням реєс-
траційн заяв . Вона подається
не пізніше, я за 30 алендарних
днів до почат звітно о (подат-
ово о) вартал , з я о о зазна-
чений с б’є т передбачає отри-
мати право на ви ористання
особливостей оподат вання.
Для отримання с б’є тами ін-
д стрії про рамної прод ції пра-
ва на застос вання піль и, ви-
значеної За оном № 5091, Дер-
жавна подат ова сл жба ре о-
менд є ви ористов вати форм
реєстраційної заяви, я а запро-
понована прое том на аз , роз-
міщено о на веб-порталі ДПС
У раїни (www. sts. gov. ua) в р б-
риці “Ре ляторна політи а”. При
цьом с б’є ти осподарювання
мож ть б ти в лючені до реєстр
с б’є тів, я і застосов ють осо-
бливості оподат вання діяльно-
сті в інд стрії про рамної про-
д ції, лише разі відповідності
їх ритеріям, визначеним За о-
ном № 5091

Німецькі 
технології — 
в українські міста
У Києві відбувся комунальний
інвестиційний форум 
"Діалог з економікою"
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Німеччина пропон є У раїні ви ористати позитивний до-
свід із проведення Євро-2012 для модернізації місь ої
інфрастр т ри, зо рема транспорт та енер озбері а-
ючих техноло ій. Київ, Львів, Хар ів та Донець мин ло-
о тижня презент вали перед бізнесменами свої інвес-
тиційні розроб и, що стос ються ом нальної ал зі.
А німець а сторона має намір сприяти раїнцям за-
л ченні інвестицій та передових техноло ій.

Асоціація міжнародного співробітництва (GIZ) у співпраці з Делегацією

німецької економіки в Україні, Східним комітетом німецької економіки та

посольством цієї держави організували у столиці комунальний інвестицій"

ний форум “Діалог з економікою”. У рамках події приймаючі міста Євро"

2012 (Київ, Львів, Донецьк та Харків) представили бізнес"проекти у сфері

міської мобільності та енергоефективності. Загалом у конференції прийня"

ли участь більше двохсот представників компаній.

Як повідомив посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, форум покли"

каний об’єднати зусилля заради налагодження діалогу між бізнесом та вла"

дою. “Українські приймаючі міста успішно впоралися з викликами Євро"

2012. Це покращило імідж України в Європі. Я думаю, що між нашими кра"

їнами також має бути конструктивний діалог. Чемпіонат не завершився —

це лише старт для нових звершень”,— сказав пан Вайль.

За словами першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака,

інвестиційні форуми потрібні насамперед для того, щоб познайомити зару"

біжних інвесторів із керівниками міських управлінь та комунальних під"

приємств. “Головні тези проведення цього форуму — технічна транспортна

інфраструктура міста та енергозбереження. Саме це стало пріоритетами,

коли ми приймали Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Для нас дуже

важливо отримати передовий досвід та технології, які є в Німеччині”,—

прокоментував “Хрещатику” Олександр Мазурчак.

Разом з тим, у комунальну сферу залучити кошти бізнесу досить складно,

бо державна тарифна політика не дає можливості спрогнозувати і швидко

повернути інвестиції. Сьогодні, як відомо, вітчизняні комунальні тарифи

покривають лише половину собівартості тепла та води, відповідно все інше

держава дотує. “У такому випадку потрібні нові механізми для залучення

коштів у цю сферу”,— впевнений Олександр Мазурчак.

Він також повідомив, що наразі у столиці завершується пілотний проект

із тепломодернізації дошкільних закладів та шкіл. У кожній з цих будівель

було здійснено по одинадцять заходів з енергозбереження. Зазначимо, що

це перший київський проект такого типу. На основі цього досвіду, за слова"

ми першого заступника голови КМДА, буде підраховано доцільність інвес"

тицій у дану сферу. “Якщо вдасться довести, що проект окупиться за 7"10

років, то ми зможемо на 15 років взяти кредит у Світового банку,

впровадити заходи з енергозбереження і вже за рахунок заощадження енер"

горесурсів повернути позику. Це дасть можливість показати економічність

цього проекту і отримати кошти на термомодернізацію всіх шкіл та садків

міста”,— пояснив посадовець.

Наразі Київ уже має більше трьох сотень розроблених інвестиційних про"

ектів, які можна пропонувати потенційним інвесторам. Що стосується ко"

мунальної сфери, то столиця презентувала німецькому бізнесу три розроб"

ки. Перша — комплексна реконструкція теплопостачання житлових маси"

вів Виноградар, Теремки та Мінський, загальною вартістю 2,4 млрд грн.

Друга — спорудження точок розподілення, роздачі та продажу питної води.

На реалізацію цього плану потрібно 3,3 млн дол. І проект — оновлення сис"

тем гарячого водопостачання в житлові будівлі з використанням джерел

відновлювальної енергетики, для цього необхідно залучити 4,9 млн грн ін"

вестицій.

Гендиректор “Сіменс Україна” Корнеліус Граніг висловив переконання,

що в Україні потрібно, крім іншого, інвестувати у громадський транспорт.

Він повідомив, що “Сіменс Україна” має намір збудувати у Києві

“Ukrtram” — нову трамвайну лінію, яка забезпечить городян якісним, зруч"

ним і комфортним видом транспорту
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Чого очікувати 
від нового КПК?
Слідчий суддя стане однією із ключових фігур у кримінальному
процесі
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

Старий Кримінально-про-
цес альний оде с, хва-
лений ще в 1960 році, же
залишився в мин лом . На
змін йом прийшов новий
КПК: він застосов вати-
меться ви лючно для тих
справ, я і б ли пор шені,
починаючи з 20 листопада
поточно о ро .

Увага, слідчий суддя!
Якщо раніше слідчий міг довго

з’ясовувати питання щодо доціль"

ності притягнення підозрюваних

до кримінальної відповідальності,

то відтепер це робитиметься авто"

матично: за заявою будь"якої особи

міліція зобов’язана не лише пору"

шити ту чи іншу справу, а й навіть

занести її до Єдиного реєстру досу"

дових розслідувань (доступ до ньо"

го через Інтернет мають встанови"

ти в усіх міліцейських відділах).

Досить суттєві зміни очікуються і

в судовій системі: суддя не зможе

відправляти кримінальну справу на

дорозслідування (обвинуваченого

доведеться або покарати, або ви"

правдати). Крім того, в структурі

української Феміди також з’яв"

ляться присяжні: їх участі в проце"

сі зможуть вимагати лише особи,

яким загрожуватиме довічне ув’яз"

нення. Ще одна новела — слідчий

суддя, до його функцій передадуть

цілу низку повноважень, які доте"

пер мали слідчі й прокурори. Зок"

рема саме він ухвалюватиме рішен"

ня про запобіжний захід щодо під"

судних осіб.

Де"юре слідчий суддя стає од"

нією з ключових фігур у кримі"

нальному процесі: він контролюва"

тиме всі дії, пов’язані з обмежен"

ням прав і свобод громадян. Після

набрання кодексом чинності по"

дібні питання вирішуватимуться в

судовому засіданні — за присутно"

сті всіх сторін. Особи, відносно

яких проводитимуться ці дії, отри"

мають право оскаржити їх. Для

простого українця — це головний

плюс, адже йдеться про відкри"

тість, прозорість і публічність про"

цедури.

Досить цікавою виглядає норма

КПК про інститут угод: їх можуть

укладати не лише між потерпілим і

підозрюваним у скоєнні злочину,

але й між прокурором і підозрюва"

ним. Такий підхід передбачає спла"

ту грошової компенсації замість

відбування покарання за ґратами.

Також запобіжним заходом може

бути не слідчий ізолятор, а домаш"

ній арешт, який часто практикуєть"

ся в інших державах. Хочеться ві"

рити, що запропоновані новації не

стануть причиною для зловживань,

адже кількість бажаючих домови"

тися за новою угодою різко зросте.

У новому КПК виділено окрему

главу, присвячену основам кримі"

нального провадження: верховен"

ству права, рівності перед законом

і судом, можливості захищати свою

людську гідність всіма не заборо"

неними способами. Сторона захис"

ту отримає можливість надавати

свої докази нарівні зі стороною об"

винувачення, а суд зобов’язаний

перевірити покази, які надавали

під час досудового слідства. Це мо"

же допомогти позбутися такого га"

небного факту, як “вибивання” по"

трібних даних з боку правоохорон"

ців.

Ще одне “ноу"хау” — заборона

діяльності юристів, котрі не мають

адвокатського свідоцтва. Новий

КПК передбачає, що захищати пі"

дозрюваного може тільки адвокат,

чиї дані занесені до Єдиного реєс"

тру адвокатів та адвокатських

об’єднань. Родичі, правозахисники

та інші фахівці у сфері права зали"

шилися “за бортом”. У зв’язку з

цим, очевидно, будуть вносити змі"

ни до інших нормативно"правових

актів, насамперед — до Закону

“Про адвокатуру”.

Вперше на законодавчому рівні

вводиться поняття кримінальних

проступків — правопорушень не"

великої тяжкості, що не становлять

серйозної загрози для суспільства.

Йдеться про порушення автор"

ського права і суміжних прав, дріб"

ні крадіжки чи хуліганство — за ці

дії передбачено штрафи. Проте та"

ка гуманізація КПК можлива лише

після ухвалення Закону “Про кри"

мінальні проступки” (коли це ста"

неться, поки що невідомо).

Спецорган і євроцінності

Новий Кодекс передбачає появу

Державного бюро розслідувань

України (ДБРУ) — спеціального ор"

гану, який займатиметься розсліду"

ваннями особливого виду злочинів.

За 216 статтею КПК слідчі органи

ДБР здійснюють досудове розсліду"

вання кримінальних правопору"

шень, вчинених суддями, правоохо"

ронцями та держслужбовцями (по"

сади яких віднесено до 1"3 катего"

рій), котрі “займають особливо від"

повідальне становище”.

Згідно з Прикінцевими положен"

нями КПК, зазначені положення

216 статті “вводяться в дію з дня по"

чатку діяльності Державного бюро

розслідувань України, але не пізні"

ше п’яти років з дня набрання чин"

ності цим Кодексом”. Коли це ста"

неться? Новий орган, за словами за"

ступника генпрокурора Григорія

Середи, має з’явитися після того, як

у прокурорів та СБУ відберуть

функції слідства. У свою чергу, ген"

прокурор Віктор Пшонка заявив,

що це станеться не раніше, ніж че"

рез два роки. За його словами, 98 %

слідства належатиме МВС, решта —

Генпрокуратурі, СБУ та податковій

міліції.

Яка буде чисельність Бюро, нара"

зі невідомо. Також поки що незро"

зуміло, хто саме контролюватиме

його роботу — Кабмін, Верховна

Рада чи Президент України? Зали"

шається відкритим і питання про

особистий склад ДБРУ. Існує ймо"

вірність того, що бюро формувати"

меться після реорганізації право"

охоронних органів (слідчих органів

МВС, Генпрокуратури та СБУ).

Очевидно, з метою заощадження

державних коштів структури ДБРУ

створюватимуть на базі чинних

спецпідрозділів СБУ та МВС, які

нині займаються боротьбою з ко"

рупцією та організованою злочин"

ністю.

Певні корективи доведеться

внести й до інших законодавчих ак"

тів: Закону “Про основи національ"

ної безпеки України” (щодо бороть"

би з корупцією та посадовими зло"

чинами), Закону “Про прокурату"

ру” (вказівки прокурорів щодо

ДБРУ), Закону “Про оперативно"

розшукову діяльність” (щодо опе"

ративної роботи, агентурної та тех"

нічної розвідки) і, звичайно ж, до

Закону “Про засади запобігання та

протидії корупції” (щодо спецпов"

новажень ДБРУ).

За відгуками експертів, новий

КПК привносить у вітчизняний

кримінальний процес європейські

цінності: перетворює неухильне

дотримання прав людини на клю"

чову ідею всього кримінального

процесу, затверджує реальну зма"

гальність процесу, дає змогу від"

найти справедливий баланс між ін"

тересами держави та особи, котра

притягується до відповідальності.

Документ, з одного боку, передба"

чає сучасні інструменти для бо"

ротьби зі злочинністю, підвищує

оперативність і ефективність кри"

мінального судочинства, а з іншо"

го — сприяє утвердженню гарантій

прав людини і надає їй значні мож"

ливості для захисту своїх свобод та

інтересів. Виходячи з таких оцінок

змісту нового КПК, можна вважа"

ти, що Україна отримала сучасний,

досконалий та ефективний проце"

суальний інструмент утвердження

законності.

Отже, прийняття якісно нового

КПК ще не означає реформування

кримінального судочинства, яке за"

безпечить виконання задекларова"

них для такого реформування цілей

та завдань. Їх реалізація стане мож"

ливою лише тоді, коли будуть ство"

рені належні умови й механізми

правильного застосування нового

закону, що, у свою чергу, потребує

набагато більше зусиль, часу та ре"

сурсів, ніж підготовка будь"якого

закону. Зокрема такого важливого,

складного та об’ємного, як КПК

Новий КПК передбачає, що захищати підозрюваного
може тільки адвокат, чиї дані занесені до Єдиного

реєстру адвокатів та адвокатських об’єднань
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Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Одним із яс равих при ладів ефе -
тивної співпраці Головно о правлін-
ня освіти і на и КМДА з ромад-
сь істю є діяльність Об’єднання
бать ів ш олярів Києва та Київсь ої
місь ої ради старшо ласни ів, що
б ли створені 1998 році. Вперше
в історії європейсь ої освіти на
юридичном рівні б ло підтвердже-
но і за ріплено співпрацю педа о ів
з бать івсь ою та дитячою рома-
дою я рівноправних партнерів ви-
рішенні проблем ш ільної ал зі.
Нов модель державно- ромадсь о-
о правління стали називати “Київ-
сь им три тни ом”. З то о час
значне місце в діяльності столичних
за ладів освіти посіла робота з
представни ами чнівсь о о само-
вряд вання.

Програма “Лідер” спрямована 
на розвиток системи державно%
громадського управління освітою

Активізація діяльності учнівського самовряду�

вання відбувається шляхом підтримки популяр�

ної серед школярів програми “Лідер”, що спря�

мована насамперед на розвиток системи держав�

но�громадського управління освітою. Основни�

ми завданнями програми є реалізація інтересів та

запитів сучасної молоді, формування активної

життєвої позиції.

Сьогодні проект “Лідер” має великий успіх.

Підтвердженням цьому є робота рад, комітетів,

парламентів, клубів та інших структур учнів�

ського самоврядування. Підтримуючи цю про�

граму, освітяни готують соціально активних, іні�

ціативних та патріотично налаштованих моло�

дих людей, які у майбутньому керуватимуть міс�

том, країною.

Участь у роботі учнівського самоврядування —

це той щасливий вік, коли плани амбітні, а мрії

сміливі. Успіху у дорослому житті досягає той,

хто зберігає вміння мріяти та не зраджує своїм

планам. Програма реалізується через проекти

“Навчально�оздоровчі збори “Лідер”, “Шкільна

преса”, “Школа управлінської майстерності”,

“Конференції старшокласників міста”, “Бюро

захисту прав особистості”, “Довкілля. Спорт.

Здоровий спосіб життя”, “Інтелектуальні та

творчі конкурси школярів”.

Яскравою подією у 2011—2012 навчальних ро�

ках стала реалізація молодіжного концепт�про�

екту “Я — Лідер!”. Учасниками конкурсу стали

більше 250�ти учнів 9—11�х класів загальноосвіт�

ніх та професійно�технічних навчальних закла�

дів столиці. Протягом двох місяців конкурсанти

змагалися за перемогу під час виконання різно�

манітних завдань на п’яти етапах: заочного анке�

тування, творчої презентації “Візитна картка”,

командної гри “Екстремальна ситуація”, рольо�

вої гри “PR�менеджмент”, ділової гри�презента�

ції “Вернісаж лідерських ідей”. 10 старшоклас�

ників міста не словами, а ділом довели, що наро�

джені бути лідерами. Четверо переможців — Ма�

рія Ніколаєнко (заступник голови ради лідерів

Голосіївського району), Тетяна Баграновська

(голова ради старшокласників Печерського ра�

йону), Микита Петік та Андрій Маранов — отри�

мали цінні подарунки від спонсора проекту кон�

дитерської компанії “АВК”.

Представники учнівського 
самоврядування  обговорювали 
найважливіші  освітні проекти

У 2011—2012 роках у рамках проекту “Школа

управлінської майстерності” (ШУМ) учнівські

лідери брали участь в обговоренні Національної

стратегії розвитку освіти в Україні на

2011—2022 роки та Стандарту столичної освіти.

Під час таких зустрічей йшлося про власне ба�

чення розвитку української освіти очима сучас�

ної молоді.

У рамках вищезазначеного проекту започатко�

вано проведення Дня учнівського самоврядуван�

ня у ГУ освіти і науки КМДА. У цей день лідери

шкільного самоврядування, випробовуючи свої

сили в ролі керівників освітянської галузі, вели

прийом громадян, відповідали на звернення

батьків та мешканців столиці, опрацьовували

нормативно�правові документи, шукали роз�

в’язання освітніх проблем. У рамках проекту з

метою популяризації та підняття престижу про�

фесії учителя напередодні Дня працівників осві�

ти Київська міська рада старшокласників підго�

тувала збірку творчих робіт “Учителю! Перед 

ім’ям твоїм схиляюсь я...”.

Лідерство — не лише плідна праця, а й ціка�

вий, змістовний відпочинок. Уже другий рік по�

спіль за ініціативи учнівського самоврядування у

рамках проекту “Інтелектуальні та творчі кон�

курси школярів” проводиться міський фести�

валь�конкурс “Маю честь!”, присвячений Дню

захисника Вітчизни. Учасники змагалися між

собою у чотирьох конкурсах: “Лицарі мого ро�

ду”, “Якби я в армії служив”, “Пісня звитяги”,

“У солдата вихідний”. Члени журі — ветерани та

учасники бойових дій, представники ГО, журна�

лісти — уважно спостерігали за конкурсантами.

Хлопці з гордістю та зворушливістю розповідали

про своїх родичів та знайомих, яких вони беруть

за приклад у своєму житті. Яскраво презентували

військові професії, демонстрували свої творчі

здібності та спортивні досягнення. Кожен з два�

надцяти конкурсантів був гідний звання пере�

можця. За оцінками журі, Гран�прі фестивалю�

конкурсу “Маю честь!” отримали одразу два фі�

налісти — учень СЗШ № 286 Голосіївського ра�

йону Олексій Мельник та вихованець Київсько�

го військового ліцею імені Івана Богуна Кирило

Прусс. І, ІІ та ІІІ місця відповідно поділили:

Єгор Косячкін (Києво�Печерський ліцей “Лі�

дер”); Роман Дорош (СЗШ № 297 Святошин�

ського району); Владислав Брижалов (ліцей

“Універсум” Шевченківського району).

У вересні лідери учнівського 
самоврядування побували 
в “Артеку” на навчально%
оздоровчому зборі

За сприяння Київської міської влади з 2 по

11 вересня нинішнього року в Міжнародному

дитячому центрі “Артек” відбувся X ювілей�

ний Міжнародний навчально�оздоровчий збір

лідерів учнівського самоврядування загально�

освітніх навчальних закладів Києва. У заході

взяли участь 205 старшокласників 8—11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів столи�

ці — лідери учнівських рад. Десять днів пере�

бування у Міжнародному дитячому центрі

“Артек” на березі Чорного моря старшоклас�

ники поєднали з активним відпочинком, твор�

чістю і навчанням. Кожен учасник збору мав

чудову можливість реалізувати себе в тому, у

чому найбільше здібний: хто в сценічній твор�

чості, хто в інтелектуальних іграх, хто в спорті.

Уже в перший день проведення заходу Київ�

ська міська рада старшокласників та районна

асоціація “Старшокласник” Святошинського

району презентували роботу міжнародних збо�

рів протягом 2001—2012 років та організували

виставку “Міжнародні збори лідерів — рік за

роком”. Малі олімпійські ігри відкрили пред�

ставники Дарницького району — “Стріла”, по�

дарувавши всім справжнє свято, яке надихнуло

районні команди на перемогу у веселих спор�

тивних змаганнях.

Окрім цього, у Міжнародному дитячому цен�

трі “Артек” стартувала “Нова лідерська хвиля—

2012” — це справжнє шоу лідерського запалу та

творчості організувала рада старшокласників

“ШАРМ” Шевченківського району. Незабутні

враження залишила традиційна гра “Гонка за лі�

дером”, яку незмінно проводить рада старшо�

класників Оболонського району, та вечір “Наш

дім — Земля, й вона єднає нас!”, під час якого лі�

дери Ради старшокласників Печерського району

провели акцію “Ліхтарики надії”.

Завершальним етапом збору було підбиття під�

сумків проекту “Рейтинг”, традиційно 10 пред�

ставників районних рад самоврядування отри�

мали “Жовту майку “Лідера збору�2012”. Під час

святкового закриття Міжнародного навчально�

оздоровчого збору, за яке відповідала рада стар�

шокласників Солом’янського району, делегації

були нагороджені дипломами ГУ освіти і науки

КМДА за активну участь у роботі цього заходу.

28 вересня відбулася зустріч Київської міської

ради старшокласників з начальником Головного

управління освіти і науки Оксаною Доброволь�

ською, під час якої лідери обговорили перспек�

тиви розвитку учнівського самоврядування в за�

гальноосвітніх навчальних закладах міста та пи�

тання реалізації нових соціальних проектів Київ�

ської міської ради старшокласників.

“Підтримуючи розвиток учнівського самовря�

дування, ми висловлюємо свою довіру до підрос�

таючого покоління, демонструємо нашу віру в

їхні сили і можливості, готовність стати настав�

никами на шляху їх розвитку”,— зазначила Ок�

сана Добровольська

Святий апостол Филип

Після Вознесіння Господа апос�

тол звернувся до жителів Галілеї з

проповіддю про воскреслого

Христа, творячи безліч чудес. Се�

ред них і воскресіння померлого

немовляти. Звістка про те, що

апостол Христовий вирушив із Га�

лілеї до Греції, змусила первосвя�

щеника Єрусалима разом з книж�

никами піти за ним, щоб звинува�

тити його перед місцевими іудея�

ми. Коли ж зав’язалася суперечка,

то Филип викрив первосвященика

у брехні, повідомивши, що він пе�

реконав солдатів, які охороняли

гроб Спасителя, сказати неправду,

ніби Христос не воскрес, а Його

тіло викрали. Після довгої супе�

речки первосвященик разом з

книжниками з гнівом кинулися на

Филипа, ображаючи Господа. Але

руки іудеїв не торкнулися правед�

ника — нападники раптом осліп�

ли. І тільки після молитов святого

до Христа до них знову повернувся

зір. Багато хто із свідків події спо�

відали Христа Господом і прийня�

ли святе Хрещення. Перш ніж

продовжити свій шлях, Филип по�

ставив єпископа для новостворе�

ної місцевої християнської грома�

ди.

Прийшовши до Азії, апостол че�

рез Парфи вирушив до Азота, де

оселився у місцевого жителя Ні�

кокліда. Його донька страждала

хворобою очей, і Филип зцілив її.

Незабаром Нікоклід разом з усім

сімейством прийняв Хрещення. У

м. Ієраполі Сирійському правед�

ник наразився на смертельну не�

безпеку від розлючених успіхами

його проповіді іудеїв: Филипа ма�

ло не спалили в будинку одного з

місцевих жителів на ім’я Ір, який

гостинно прийняв апостола. Про�

те воскресіння праведником по�

мерлого юнака, зцілення висохлої

руки начальника міста Аристарха,

який хотів ударити Филипа та інші

чудеса змусили багатьох покаятися

і прийняти Хрещення. Новій гро�

маді християн святий поставив

єпископом Іра, а сам продовжив

благовістити в Сирії, Малій Азії,

Лідії та Місії. Апостол стійко пере�

носив усі випробування: правед�

ника виганяли з поселень, побива�

ли камінням, ув’язнювали... Разом

з ним завжди поруч була його сес�

тра Маріамна.

Останнім містом, яке чуло спа�

сенні слова Филипа про розіп’ято�

го та воскреслого Ісуса Христа,

став Ієраполь Фрігійський. У ньо�

му були поширені численні релі�

гійні культи. У межах міста також

був храм, присвячений зміям. У

ньому жила величезна єхидна, яку

апостол Христовий умертвив сво�

єю молитвою, зціливши потім ба�

гатьох городян, які постраждали

від укусів змій. Серед них була і

донька правителя міста на ім’я Ан�

фіпата, яка прийняла християнс�

тво. Дізнавшись про те, що стало�

ся, правитель Анфіпат наказав

схопити Филипа з сестрою та

апостолом Варфоломієм, який та�

кож перебував у цьому місті. Фи�

липа й Варфоломія розіп’яли на

хрестах. Раптом стався землетрус.

Филип почав молитися, щоб люди

не постраждали від лиха. В резуль�

таті загинули тільки Анфіпат ра�

зом із жерцями храму змій. Коли

апостолів почали знімати з хрес�

тів, то Варфоломій ще був живий,

а святий Филип вже відійшов до

Господа. Вражені чудесами, жителі

Ієраполя прийняли святе Хрещен�

ня від рук апостола Варфоломія,

який поставив їм єпископа

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

Юнкори з Подільського району 
ознайомились з роботою 
телевізійників
Лідери чнівсь о о самовряд вання Поділь-

сь о о район , насамперед ш ільні ЗМІ, відвіда-
ли апаратно-ст дійний омпле с Першо о Націо-
нально о теле анал та поб вали в М зеї телеба-

чення У раїни.
Найбільше ш олярів вразила іль ість е спонатів, я их в м зеї —

понад 400. Та ож запам’ятався зал, де б ли представлені опії то-
очасних теле амер та мі рофонів. Дітей здив вав телевізор, що
мав збільш вальн лінз КВН-49. Учням розповіли, я олись меш-
анці с сідніх вартир, а то й б дин , збирались до др зів “на те-
левізор”.
О рім то о, юні ореспонденти Подільсь о о район дізналися

про історію засн вання телебачення в У раїні та поб вали в де іль-
ох ст діях. Для юн орів ця е с рсія стала ч довою можливістю
відч ти життя “поза адром”.
На адаємо, Перший національний теле анал 1939 році здійс-

нив перш в У раїні телетрансляцію. Тривала вона всьо о 40 хви-
лин. Сьо одні це єдиний анал в раїні, що може забезпечити по-
риття на 97 % території держави

У Дніпровському районі 
проведуть Тиждень права
Підприємства, ор анізації та станови Дніпров-

сь о о район столиці візьм ть часть тради-
ційном Все раїнсь ом тижні права, я ий роз-
почнеться 10 р дня. В цей день 1948 році Ге-
неральна Асамблея ООН про олосила За альн
де ларацію прав людини. Тож з метою відзна-
чення даної події 10 р дня визнано Днем прав

людини. Одним із завдань цьо о заход є сприяння том , щоб -
раїнці не лише розширювали свої правові знання, але й вчилися їх
застосов вати. Саме під час Тижня провед ть а ції, спрямовані на
подолання правово о ні ілізм в с спільстві, с нення підстав для
ор пції, твердження ідей права в ромадянсь ом с спільстві.
10 р дня за ладах освіти район відб деться Все раїнсь ий
ро “Права людини”, присвячений про олошенню За альної де-
ларації прав людини. Протя ом тижня (з 10 по 15 р дня) б д ть
ор анізовані та проведені ниж ові вистав и, презентації видань та
іншої літерат ри правово о зміст ; тематичні заходи інформаційно-
о, освітньо о та виховно о хара тер (ле ції, бесіди, з стрічі за
р лим столом, правові он рси, і ри, зма ання тощо); на ово-
пра тичні онференції, майстер- ласи вчителів правознавства за
частю провідних юристів, із зал ченням представни ів ви онавчої
влади, ор анів місцево о самовряд вання, народних деп татів У -
раїни, діячів на и і льт ри

У Голосієво стартувала першість 
з футболу серед підліткових 
дворових команд
На території ліцею № 241 “Голосіївсь ий” (в л.

Голосіївсь а, 12) відб лося від риття першості з
ф тбол серед підліт ових дворових оманд за міс-
цем проживання — “Голосієво-лі а”.

Зма ання проходять рам ах спільно о прое т “Ф тбол ожен
двір” за ініціативи Все раїнсь ої спіл и ГО “Молодь! Громада! Вла-
да!” та Голосіївсь ої райдержадміністрації.
У першом т рі зма ань взяли часть 8 оманд двох ві ових ате-
оріях — 13—14 та 15—16 ро ів, за альна іль ість часни ів — 70
осіб

Відзначили кращих учасників Заочної 
аерокосмічної школи 
На базі середньої за альноосвітньої ш оли № 36 ім. С. П. Корольо-

ва, що розташована в Голосіївсь ом районі столиці, пройшов очний
т р Заочної аеро осмічної ш оли за підтрим и У раїнсь о о молодіж-
но о аеро осмічно о об’єднання “С зір’я”, Національно о центр ае-
ро осмічної освіти молоді У раїни ім. О. Ма арова.
Учасни ами Заочної астрономічної ш оли є чні навчальних за ладів

з 10-ти ре іонів У раїни та Києва.
У про рамі заход — проведення олімпіади з астрономії, пра тичний

семінар, відвідання Астрономічної обсерваторії Київсь о о Національ-
но о ніверситет імені Тараса Шевчен а.
23 листопада відб лося підведення підс м ів очно о т р Заочної

аеро осмічної ш оли та на ородження переможців

За 10 місяців податківці 
Шевченківського району 
спрямували до бюджету 
понад 245 млн грн
Про це повідомив оловний подат овий міліціо-

нер Шевчен івсь о о район І ор С ороход щодо
рез льтативності роботи Головно о відділ подат ової міліції ДПІ
Шевчен івсь ом районі столиці за десять місяців нинішньо о ро .
За словами очільни а Шевчен івсь ої подат ової міліції, з почат-
ро виявлено 42 злочини сфері оподат вання, з я их 35, або

83 %, є тяж ими та особливо тяж ими. У переважній більшості во-
ни валіфі ються за частиною 3 статті 212 Кримінально о оде с
У раїни — хилення від сплати подат ів особливо вели их розмі-
рах. З почат 2012 ро б ло пор шено 27 та их римінальних
справ

Одним із при ладів ефе тивної співпраці ГУ освіти і на и КМДА з ромадсь істю є діяльність Об`єднання
бать ів ш олярів столиці та Київсь ої місь ої ради старшо ласни ів

Новини районівУчнівське самоврядування
в столиці набуває 
популярності
За ініціативи ГУ освіти і науки в навчальних закладах міста 
запроваджують нові програми, проекти та форми роботи

Про свято о апостола Филипа в Єван елії можна знайти
іль а з адо . Саме він привів до Христа апостола На-
фанаїла; запитав Господа, с іль и потрібно рошей,
аби пити хліба для п’яти тисяч людей. Це апостол
Филип привів еллінів, я і хотіли побачити Христа і, на-
решті, саме він під час Таємної вечері запитав Іс са
Христа про Бо а Отця. Б д чи родженцем алілейс о о
міста Віфсаїди, Филип добре знав Святе Письмо Старо-
о Завіт . Розібравши зміст пророцтв, він разом з ін-
шими бла очестивими і деями очі вав приход Месії.
З стрівши Спасителя, Филип пішов по Йо о по ли за
Ним.
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Про створення 

комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

"Спеціалізоване управління 
протизсувних підземних робіт"

Рішення Київської міської ради № 278 /8562 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до статті 87 Цивільного кодексу України, частини четвертої статті 63, статей 57 та 78 Господарського кодексу України,

статті 17, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою забезпечення на

лежного геологічного контролю і нагляду за зсувами та зсувонебезпечними ділянками, утримання, експлуатації, ремонту та будів

ництва гідротехнічних споруд та недопущення техногенної катастрофи з небезпечними для мешканців міста Києва наслідками Ки

ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальне підприємство виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт" та віднести його до сфери
управління Головного управління комунального господарства виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції).

2. Встановити розмір статутного капіталу комунального підприємства
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад#
міністрації) "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт"
500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень за рахунок грошового внеску власника.

3. Затвердити Статут комунального підприємства "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт" виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

4. Передати у позичку (користування) комунальному підприємству для
здійснення його діяльності приміщення площею 724 кв. м у будинку № 7,
літ. А на вул. Корольова, який перебуває у господарському віданні кому#
нального підприємства "Кивпастранс".

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
разом з комунальним підприємством "Київпастранс" здійснити передачу
приміщень, зазначених у пункті 4 цього рішення.

6. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер#
жавній адміністрації) в місячний строк здійснити організаційно#правові
заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

7. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачити ви#
датки бюджету міста Києва на формування статутного капіталу.

8. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
"Хрещатик".

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Київської міської ради 

від 1 листопада 2012 р. № 278/8562

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ" 

м. КИЇВ—2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) "Спеціалізоване управ#
ління протизсувних підземних робіт" (далі — Підприємство) створено на
підставі рішення Київської міської ради від _____________ № ________ "Про
створення комунального підприємства виконавчого органу Київської місь#
кої ради (Київської міської державної адміністрації) "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт", засноване на комунальній
власності територіальної громади міста Києва та підпорядковане Голов#
ному управлінню комунального господарства виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Власником
Підприємства є територіальна громада міста Києва (далі за текстом —
Власник), від імені якої виступає Київська міська рада.

1.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України,
законами України, указами та розпорядженнями Президента України, дек#
ретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рі#
шеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського го#
лови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації), наказами Головного управління ко#
мунального господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київ#
ської міської державної адміністрації), іншими актами та цим Статутом.

1.3. Підприємство є комунальним унітарним підприємством.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Повне найменування Підприємства:
— українською мовою: Комунальне підприємство виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Спеціа#
лізоване управління протизсувних підземних робіт";

— російською мовою: Коммунальное предприятие исполнительного
органа Киевского городского совета (Киевской городской государствен#
ной администрации) "Специализированное управление противооползне#
вых подземных работ";

— англійською мовою: Utility Enterprise "Specialized Anti#rockslide
Underground Operations Department".

2.2. Скорочене найменування Підприємства:
— українською мовою: КП "СУППР";
— російською мовою: КП "СУППР";
— англійською мовою: UЕ "SAUOD".
2.3. Місцезнаходження підприємства: вул. Корольова, 7, літ. А, м. Ки#

їв, 03148.
3. МЕТА І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Метою діяльності Підприємства є задоволення потреб споживачів

у виконанні робіт із забезпечення захисту територій міста від зсувів, збе#
реження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територі#
ях, насичення ринку товарами та послугами високої якості.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:
3.2.1. Будівництво та капітальний ремонт протизсувних споруд відпо#

відно до планів і завдань, затверджених виконавчим органом Київської
міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у встановле#
ному порядку.

3.2.2. Промислове та житлово#цивільне будівництво.
3.2.3. Поточний ремонт та утримання протизсувних споруд.
3.2.4. Ремонтно#будівельні роботи і надання послуг державним, гро#

мадським організаціям, підприємствам будь#яких форм власності, а та#
кож фізичним особам згідно з укладеними договорами.

3.2.5. Виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.
3.2.6. Виконання функцій замовника з будівництва, капітального ре#

монту і проектування протизсувних гідротехнічних споруд.
3.2.7. Виконання інженерних вишукувань та розробка проектно#кошто#

рисної документації для здійснення протизсувних заходів на аварійних ді#
лянках зсувної зони, а також аварійних об'єктах капітального ремонту.

3.2.8. Контроль за додержанням будівельного режиму, погодження
відведення земельних ділянок і видача технічних умов на забудову у зсув#
них зонах.

3.2.9. Утримання та ефективна експлуатація протизсувних споруд, що
знаходяться на балансі підприємства.

3.2.10. Обстеження стану житлових будинків, споруд і будівель у зсув#
них зонах та вжиття необхідних заходів для їх стійкості.

3.2.11. Гідроізоляція будівельних конструкцій та трубопроводів.
3.2.12. Надання послуг автотранспортом та механізмами юридичним

та фізичним особам.
3.2.13. Виконання земельних робіт.
3.2.14. Відновлення та ремонт шляхових покриттів.
3.2.15. Буріння та ремонт артезіанських свердловин.
3.2.16. Роботи з будівництва та улаштування доріг, благоустрою тери#

торій.
3.2.17. Роботи із захисту та опорядження конструкцій, устаткування та

мереж.
3.2.18. Влаштування основ та фундаментів, спеціальні роботи у ґрун#

тах.
3.2.19. Розробка та впровадження нових технологічних процесів та

нових технологій у всіх сферах виробництва.

3.2.20. Перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспор#
том.

3.2.21. Ремонт та обслуговування транспортних засобів, обладнання
та іншої техніки.

3.2.22. Надання послуг з фінансового лізингу.
3.2.23. Зовнішньоекономічна, інвестиційна та комерційна діяльність.
3.2.24. Купівля#продаж нерухомого майна, цінних паперів тощо на то#

варних і фондових ринках як України, так і за кордоном.
3.2.25. Здійснення інших видів робіт та діяльності, не заборонених

чинним законодавством.
3.3. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється по всіх напрямках

роботи Підприємства шляхом проведення експортно#імпортних операцій,
укладання міжнародних контрактів, відкриття виробництв та надання по#
слуг на території України та інших держав у відповідності з їх законодав#
ством на основі принципу самофінансування. При здійсненні зовнішньо#
економічної діяльності товариство користується повним обсягом прав
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законо#
давства.

3.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після
отримання Підприємством відповідних дозволів (ліцензій) у встановлено#
му порядку.

3.5. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань
і допуску до роботи, пов'язані з таємницею, виконуються особами, які
підготовлені у визначеному для таких робіт порядку і за наявності у них
допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної
таємниці Підприємства здійснюється відповідно до вимог Закону Укра#
їни "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього пи#
тання.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
4.1. Підприємство є юридичною особою, здійснює свою діяльність на

засадах господарської самостійності, має самостійний баланс, розрахун#
ковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі сво#
їм найменуванням, штампи, бланки.

4.2. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в
межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.3. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майно#
вих прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються в поряд#
ку, встановленому законодавством України.

4.4. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Власни#
ка. Власник не несе відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

4.5. Підприємство має право укладати правочини, набувати майнові та
особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповіда#
чем у судах.

4.6. Підприємство може бути власником, розпорядником баз
персональних даних згідно з чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Статутний капітал Підприємства, встановлено Власником та ста#

новить 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень і сформований за
рахунок грошових коштів.

5.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності територі#
альної громади м. Києва і закріплено за ним на праві господарського
відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
— грошові та матеріальні внески Власника або уповноваженого ним

органу;
— доходи від господарської діяльності, прибутки, одержані від реалі#

зації продукції, робіт та послуг, а також від інших видів діяльності;
— амортизаційні відрахування;
— кредити банків та інших кредиторів;
— інвестиції;
— капітальні вкладення та асигнування з бюджету;
— безоплатні або благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
— майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та

громадян у встановленому законодавством порядку;
— інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.4. Підприємство має право виключно за згодою Власника відчужува#

ти закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне корис#
тування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, ін#
вентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в ус#
тановленому порядку.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Створювати філії, відділення та інші відособлені підрозділи і за#

тверджувати положення про них, здійснювати перевірку їх господарської
та юридичної діяльності згідно з законодавством України.

6.1.2. Самостійно вступати в договірні відносини з підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності, а також з фі#
зичними особами.

6.1.3. Самостійно у межах, встановлених законодавством, проводити
закупівлю, реалізацію обладнання, послуг та інше за цінами, що формую#
ться відповідно до умов економічної діяльності.

6.1.4. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки свого
розвитку відповідно до науково#технічних прогнозів та пріоритетів,

кон'юнктури ринку устаткування, робіт, послуг, забезпечення постій#
ного виробничого і соціального розвитку та підвищення доходів Підпри#
ємства.

6.1.5. Організовувати прямі господарські, інформаційні зв'язки між
українськими та іноземними підприємствами за основними напрямками
діяльності Підприємства.

6.1.6. Входити до об'єднань підприємств.
6.1.7. Брати участь у роботі по комплексному розвитку міста Києва.
6.1.8. Придбавати матеріальні цінності, об'єкти інтелектуальної влас#

ності тощо у підприємств, організацій та установ незалежно від їх форм
власності, а також у фізичних осіб.

6.1.9. Виступати суб'єктом інвестиційної діяльності у реалізації інвес#
тиційних проектів відповідно до законодавства України.

6.1.10. Самостійно визначати структуру Підприємства і затверджувати
штатний розпис.

6.1.11. Реалізовувати роботи, послуги тощо на умовах прямих угод за
договірними цінами згідно з умовами економічної діяльності, а у випад#
ках, передбачених чинним законодавством України,— за фіксованими ці#
нами відповідно до умов цього Статуту.

6.2. Підприємство зобов'язане:
6.2.1. Забезпечувати надання послуг, визначених цим Статутом.
6.2.2. Забезпечувати своєчасну і повну сплату податків та обов'язко#

вих платежів до бюджету.
6.2.3. Організовувати роботу відповідно до законодавства України.
6.2.4. Здійснювати розвиток основних фондів і забезпечувати своєчас#

не введення в дію придбаного обладнання, відбудованих споруд тощо.
6.2.5. Здійснювати заходи для матеріальної зацікавленості працівників

як у результатах особистої праці, так і у загальних підсумках роботи Під#
приємства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду
споживання, своєчасність розрахунків з працівниками Підприємства.

6.2.6. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та подавати фі#
нансову і статистичну звітність згідно з вимогами законодавства України.

6.2.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його май#
нових прав громадянами та юридичними особами, відшкодовуються в по#
рядку, встановленому законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління Підприємством здійснює директор.
7.2. Директор призначається на посаду та звільняється з посади Київ#

ським міським головою за поданням начальника відповідного Головного
управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та погодженням з заступником голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків на контрак#
тній основі.

7.2.1. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора
Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші
умови) визначаються умовами відповідного контракту.

7.3. Директор Підприємства:
7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах

своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Стату#
том.

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання завдань, визна#
чених цим Статутом та контрактом, дотримання фінансової дисципліни,
ефективне використання та охорону майна, закріпленого за Підприєм#
ством, дотримання чинного законодавства України.

7.3.3. Несе персональну відповідальність за додержання порядку ве#
дення й достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

7.3.4. Складає і затверджує структуру і штатний розпис Підприємства.
Затверджує положення про підрозділи Підприємства і посадові інструкції
працівників Підприємств.

7.3.5. Оперативно керує роботою Підприємства на основі єдинона#
чальності відповідно до цього Статуту.

7.3.6. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його у
відносинах з юридичними особами та громадянами, укладає договори,
видає доручення.

7.3.7. Від імені Підприємства вступає в договірні відносини з юридич#
ними та фізичними особами з питань, пов'язаних з діяльністю Підприєм#
ства.

7.3.8. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших
документах, відкриває розрахункові та інші рахунки в банках.

7.3.9. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно
до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.3.10. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, обо#
в'язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, та перевіряє їх
виконання.

7.3.11. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам
Підприємства згідно з чинним законодавством України.

7.3.12. Створює на Підприємстві умови праці відповідно до вимог нор#
мативних актів, передбачених законодавством про охорону праці, забез#
печує функціонування системи охорони праці на Підприємстві, розробляє
комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та виробничої
санітарії.

7.3.13. Призначає та звільняє з посад працівників Підприємства.
7.3.14. Директор Підприємства відповідно до законодавства України

укладає трудові договори (угоди) з працівниками Підприємства, заохочує
їх та накладає стягнення у встановленому порядку згідно з трудовим за#
конодавством України.

7.3.15. Здійснює інші віднесені до його компетенції функції щодо
управління Підприємством, за винятком тих, що належать до компетенції
інших органів управління Підприємством.

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ
8.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які

беруть участь в його виробничо#господарській діяльності на основі трудо#
вого договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини пра#
цівників з Підприємством.

8.2. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними збо#
рами, які:

— розглядають і затверджують проект колективного договору;
— розглядають і затверджують перелік і порядок надання працівникам

Підприємства соціальних пільг;
— беруть участь у матеріальному і моральному стимулюванні праці, по#

рушують клопотання про винагороду працівників, що відзначались;

— вирішують інші питання відповідно до чинного законодавства.
8.3. Повноваження трудового колективу реалізуються на загальних

зборах колективу, за що має проголосувати не менше 2/3 членів трудово#
го колективу. Загальні збори правомочні при умові присутності більше
половини членів трудового колективу.

8.4. Право укладання колективного договору від імені Власника надає#
ться директору, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним
органу. Колективним договором регулюються виробничі, трудові й еконо#
мічні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства, пи#
тання охорони праці, соціального розвитку.

9. ГОСПОДАРСЬКА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів

господарської діяльності Підприємства є прибуток.
9.2. Прибуток Підприємства використовується виключно в порядку,

визначеному Київською міською радою.
9.3. Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва здійснюють#

ся в порядку, визначеному Київською міською радою.
9.4. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік

результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистичну та іншу
звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Фінансова звітність Підприємства надається Головному управлінню
комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому по#
рядку.

9.5. Планування фінансово#господарської діяльності здійснюється Під#
приємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначають#
ся виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської держав#
ної адміністрації), річних фінансових планів, які затверджуються Головним
управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

9.6. Керівник Підприємства зобов'язаний спрямовувати діяльність Під#
приємства на виконання річного фінансового плану, з метою одержання
запланованих сум доходів та чистого прибутку, не припускаючись при
цьому витрат невиробничого характеру, не передбачених річним фінансо#
вим планом.

9.7. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового пла#
ну в порядку та за формою, що визначаються Головним управлінням ко#
мунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

9.8. Питання соціального розвитку, зокрема, поліпшення умов праці,
життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів
трудового колективу та інші соціальні гарантії, передбачені законодав#
ством України, вирішуються директором Підприємства за участю трудо#
вого колективу та уповноважених ним органів, якщо інше не передбачено
чинним законодавством України.

10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
10.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяль#

ність, для чого вступає у відносини з іншими установами, підприємства#
ми, організаціями, юридичними та фізичними особами, а також може від#
кривати в установах банків рахунки в іноземній валюті згідно з метою і
предметом діяльності Підприємства у межах, що встановлені чинним за#
конодавством України.

10.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприєм#
ство користується, у повному обсязі, правами юридичної особи згідно з
чинним законодавством України та цим Статутом.

10.3. Зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Підприємством,
повинні бути підписані директором та головним бухгалтером.

10.4. Підприємство самостійно веде експортно#імпортні операції або
доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим)
організаціям на договірній основі.

10.5. Підприємство має право одержувати кредити від зарубіжних ус#
танов та організацій, при цьому валюта зараховується на баланс Підпри#
ємства і використовується ним самостійно в установленому законодав#
ством порядку. Валютна виручка використовується Підприємством згідно
з чинним законодавством.

10.6. Підприємство може у порядку, визначеному чинним законодав#
ством, відкривати за межами України свої представництва, виробничі під#
розділи, утримання яких здійснюється за кошти Підприємства.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Підприємство здійснює оперативний, бухгалтерський та подат#

ковий обліки результатів своєї діяльності і веде статистичну звітність у по#
рядку, визначеному законодавством.

11.2. Підприємство представляє звіти про свою виробничо#господар#
ську діяльність Власнику, державним статистичним і контролюючим орга#
нам за формами і в строки, встановлені законодавством.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
12.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться відповідно до

законодавства України та затверджуються у тому ж порядку, в якому він
затверджувався.

13. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
13.1. Припинення Підприємства відбувається шляхом реорганізації

(злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації Підприємства за
рішенням Власника, чи за рішенням суду у випадках, що передбачені чин#
ним законодавством України.

13.2. Ліквідація Підприємства проводиться ліквідаційною комісією, яка
утворюється Власником або судом у порядку, визначеному чинним зако#
нодавством України.

13.3. З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять пов#
новаження по управлінню Підприємством.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його
дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо спла#
ти боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і
подає його Власнику або суду.

13.4. Майно Підприємства, що залишилось після задоволення вимог
кредиторів, передається Власнику.

13.5. При реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, які
звільняються, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно
до трудового законодавства України.

13.6. Підприємство припиняється з дати внесення до Єдиного держав#
ного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної
особи.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
до рішення Київради 

від 27.10.05 № 256/3717 
"Про Премію Київської міської ради 

за внесок молоді у розвиток місцевого 
самоврядування"

Рішення Київської міської ради № 231/8515 від 1 листопада 2012 року
З метою залучення молоді до процесів законотворення, подальшого розвитку місцевого самоврядування, морального і матері


ального заохочення її кращих представників за досягнення значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 27.10.05 № 256/3717 "Про Премію
Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самовряду#
вання" такі зміни:

1.1. Пункт 5 зазначеного рішення Київради після слів "місцевого само#
врядування" доповнити словами "та виготовлення Дипломів лауреатів
вказаної Премії".

1.2. В абзаці другому пункту 2 додатка 1 до зазначеного рішення Ки#
ївради слово "п'ять" замінити словом "десять".

1.3. В абзаці третьому пункту 2 додатка 1 до зазначеного рішення Ки#
ївради слово "три" замінити словом "п'ять".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київради з питань місцевого самоврядування регіональних, міжна#
родних зв'язків та інформаційної політики

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 27 листопада 2012 року

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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Про визначення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

замовником робіт з проектування та реконструкції приміщень 
на Харківському шосе, 4 під дитячий будинок сімейного типу

Розпорядження № 1833 від 18 жовтня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про місцеві державні адміністрації",

враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011
№ 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень", з метою забезпечення від

криття в Дніпровському районі м. Києва дитячого будинку сімейного типу для проживання та виховання в ньому дітей
сиріт та ді

тей, позбавлених батьківського піклування, в межах повноважень органу місцевого самоврядування:

1. Визначити Дніпровську районну в місті Києві державну адміністра#
цію замовником робіт з проектування та реконструкції приміщень на Хар#
ківському шосе, 4 під дитячий будинок сімейного типу.

2. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації:
2.1. Забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку

проектно#кошторисної документації з реконструкції приміщень на Харків#
ському шосе, 4 під дитячий будинок сімейного типу.

2.2. Генеральну проекту та підрядну організації визначити відповідно
до вимог чинного законодавства.

2.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо ви#
конання будівельних робіт.

2.4. При укладанні договору підряду на реконструкцію приміщень
на Харківському шосе, 4 під дитячий будинок сімейного типу обо#
в'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії

якості виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації
об'єкта.

2.5. Подати у встановленому порядку до Головного управління еконо#
міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, зазна#
чених у п.1 цього розпорядження, до проектів програм соціально#еконо#
мічного розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма#
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про встановлення тимчасових спортивних та допоміжних споруд 
з облаштуванням зеленої зони загального користування 

на території Гідропарку в місті Києві (Долобецький острів) для проведення
змагань з футболу та інших видів спорту в рамках спортивного фестивалю 

"Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем"
Розпорядження № 1953 від 6 листопада 2012 року

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", статті 32 Закону України "Про місцеве само

врядування в Україні", Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, ре

лігійного, культурно
просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.99 № 317/418, та з метою розвитку фізичної культури і спорту в місті Києві, в межах функцій органу місцевого само

врядування:

1. Підтримати ініціативу Всеукраїнської благодійної організації "Спорт
проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем" щодо встановлення
тимчасових спортивних та допоміжних споруд в Гідропарку (Долобецький
острів) для проведення змагань з футболу та інших видів спорту в рамках
спортивного фестивалю "Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживан#
ня алкоголем", для проведення тренувального процесу національних
збірних команд України, для підготовки спортсменів до фіналу Кубку сві#
ту ФІФА з пляжного футболу 2013 року, для підготовки проведення в 2013
році міжнародного турніру ФІФА "Кубок Києва" з пляжного футболу за
участю команд з Європи та підготовки спортсменів міста Києва згідно зі
схемою, що додається.

2. Взяти до відома, що відповідальність за підготовку і проведення за#
ходів, вказаних у пункті 1 цього розпорядження, експлуатацію тимчасових
спортивних та допоміжних споруд взяла на себе Всеукраїнська благодій#
на організація "Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкого#
лем".

3. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у встанов#

леному порядку погодити виконання комплексного благоустрою та озе#
ленення із влаштуванням та встановленням тимчасового, сезонного та
цілорічного використання об'єктів рекреації та фізичної культури і
спорту зі здійсненням інженерної підготовки в межах території, що ви#
значена проектом відповідно до рішення Київської міської ради від
14.07.2011 № 393/5780 "Про заходи щодо сприяння організації ство#
рення спортивної рекреаційної зони на території Гідропарку в місті Ки#
єві", та за умов, визначених розпорядженням виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.08.2012 № 1447 "Про розроблення Загальної концепції реновації те#
риторії долини р. Дніпро в місті Києві, в тому числі островів та Дніпров#
ських схилів".

4. Розміщення тимчасових спортивних та допоміжних споруд, зазначе#
них у схемі до цього розпорядження, провести у термін до 30.09.2013.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 22.08.2005 № 1566

Розпорядження № 1956 від 6 листопада 2012 року
Відповідно до статті 101 3акону України "Про столицю України — місто
герой Київ", статті 54 Закону України "Про місцеве само


врядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконав

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 "Про здійснення організаційно
правових
заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки

ївської міської державної адміністрації)":

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 22.08.2005 № 1566 "Про затвердження Положення про
Головне управління культури та мистецтв виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)" слова "Головне
управління культури та мистецтв виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації)" замінити словами "Депар#
тамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)".

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління культури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), затвердженого розпорядженням Київської міської держав#

ної адміністрації від 22.08.2005 № 1566 (в редакції розпорядження вико#
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі#
ністрації) від 12.07.2012 № 1205), що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано#
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа#
ції змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про затвердження Статуту комунального підприємства поліклініки 
"Навчально
практичний центр сімейної медицини 

Дарницького району м. Києва"
Розпорядження № 1957 від 6 листопада 2012 року

На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2011 року № 201/6417 "Про деякі питання діяльності кому

нальних підприємств та установ, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфе

ри управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації", з метою приведення установчих документів у відповід

ність до вимог чинного законодавства України:

1. Затвердити Статут комунального підприємства поліклініки "На#
вчально#практичний центр сімейної медицини Дарницького району м. Ки#
єва", що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за#

ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків.

Голова О. Попов

Про архітектурно
декоративне освітлення 
інженерно
транспортних споруд 

міста Києва
Розпорядження № 1960 від 6 листопада 2012 року

Відповідно до підпункту 7 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування", статей 20, 21 Закону України "Про
благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051, з метою поліпшення архітектурно
художнього образу столиці у вечірній та нічний час, а також покращення освітле

ності мостів та шляхопроводів, які мають велику інтенсивність руху автотранспорту, в межах функцій органу місцевого самовряду

вання:

1. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення
м. Києва "Київміськсвітло":

1.1. Забезпечити виконання до 31 грудня 2012 року робіт з роз#
робки проектно#кошторисної документації на облаштування архітек#
турно#декоративного освітлення таких мостових споруд та шляхопро#
водів:

шляхопроводу через проспект Бажана біля станції метро "Харківська";
шляхопроводу через проспект Бажана біля станції метро "Осокорки";
шляхопроводу через проспект Бажана біля станції метро "Позняки";
шляхопроводу Гаванського (Подільського мостового переходу);
шляхопроводу Жулянського;
пішохідного паркового мосту над Петровською алеєю;
Дарницького залізнично#автомобільного мостового переходу через 

р. Дніпро;
естакад над Наддніпрянським шосе (на ділянці Дарницький міст — Пів#

денний міст).
1.2. Виступити замовником виконання в 2013 році робіт із облашту#

вання архітектурно#декоративного освітлення мостових споруд та шля#
хопроводів, передбачених підпунктом 1.1 цього розпорядження.

1.3. Виступити замовником виконання в 2013 році робіт з капітально#
го ремонту мереж архітектурно#декоративного освітлення таких мостових
споруд:

мосту Метро через Дніпро;
мосту ім. Є. О. Патона;
мосту Південного (Південний мостовий перехід);
мосту Московського (Північний мостовий перехід);
пішохідного паркового мосту через Набережне шосе і Дніпро на Труха#

нів острів.
2. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки#

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установ#
леному порядку при розробленні бюджетних запитів до проекту бюджету
міста Києва на 2013 рік передбачити фінансування на проведення робіт з
облаштування архітектурно#декоративного освітлення мостових споруд
та шляхопроводів, передбачених підпунктом 1.2 цього розпорядження та
виконання капітального ремонту мереж архітектурно#декоративного ос#
вітлення мостових споруд, передбачених підпунктом 1.3 цього розпоря#
дження.

3. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз#
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

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

Голова О. Попов

Про створення міського оперативного штабу з координації дій 
щодо демонтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм 

на території міста Києва
Розпорядження № 1921 від 31 жовтня 2012 року

Відповідно до статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 9, 39 Закону України "Про благоустрій насе

лених пунктів", рішення Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва" (із змінами і до

повненнями), з метою сприяння оптимізації взаємодії структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київ

ської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, правоохоронних органів, інших органів
державної влади та органів місцевого самоврядування при здійсненні демонтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм,
які розміщені на території міста Києва без оформленої в установленому порядку дозвільної документації:

1. Створити міський оперативний штаб з координації дій щодо де#
монтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм на території міс#
та Києва як допоміжний орган при виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації).

2. Затвердити склад міського оперативного штабу з координації дій
щодо демонтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм на тери#
торії міста Києва, що додається.

3. Затвердити положення про міський оперативний штаб з координа#
ції дій щодо демонтажу тимчасових споруд, малих архітектурних форм на
території міста Києва, що додається.

4. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечува#
ти охорону громадського порядку під час здійснення демонтажу тимча#
сових споруд малих архітектурних форм, які розміщені на території міс#
та Києва без оформленої в установленому порядку дозвільної докумен#
тації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за#
ступника голови Київської міської державної адміністрації Голубчен#
ка А. К.

Голова О. Попов

Про тимчасове обмеження руху всіх видів транспорту 
на вул. Набережно
Хрещатицькій від вул. Спаської 

в напрямку вул. Набережно
Лугової до вул. Нижній Вал
Розпорядження № 1923 від 31 жовтня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 6 та стат

ті 26 Закону України "Про дорожній рух", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав

ної адміністрації") від 28.10.2011 № 1989 "Про затвердження проекту "Будівництво заїзду на Подільський мостовий перехід з вул.
Набережно
Хрещатицької в районі вул. Верхній
Нижній Вал в складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніп

ро в м. Києві", з метою вчасного виконання робіт з будівництва заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно
Хреща

тицької в межах вул. Верхній
Нижній Вал в складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, в ме

жах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити комунальному підприємству "Дирекція будівництва шля#
хово#транспортних споруд м. Києва" як замовнику будівництва заїзду на
Подільський мостовий перехід з вул. Набережно#Хрещатицької в межах
вул. Верхній#Нижній Вал в складі будівництва Подільського мостового пе#
реходу через р. Дніпро в м. Києві тимчасово обмежити рух усіх видів
транспорту на вул. Набережно#Хрещатицькій від вул. Спаської в напрям#
ку вул. Набережно#Лугової до вул. Нижній Вал з 31.10.2012 до 26.05.2013
згідно зі схемою організації дорожнього руху на період виконання робіт.

2. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово#транс#
портних споруд м. Києва" погодити з Управлінням Державної автомобіль#

ної інспекції ГУ МВС України в м. Києві тимчасову схему організації до#
рожнього руху на період виконання робіт. 

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про модернізацію фонтанного комплексу з встановленням світлодинамічного
обладнання на Майдані Незалежності (біля Будинку профспілок)

Розпорядження № 1928 від 31 жовтня 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 34 Закону України

"Про регулювання містобудівної діяльності", Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою міста Ки

єва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051, на виконання Програми соціально
економічного
розвитку м. Києва на 2012 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1199/7336 (із змінами та доповнен

нями), в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Головному управлінню комунального господарства виконавчого ор#
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як
замовнику робіт з модернізації фонтанного комплексу з встановленням
світлодинамічного обладнання на Майдані Незалежності (біля Будинку
профспілок):

1.1. Спільно з визначеною за результатами конкурсних торгів підряд#
ною організацією забезпечити виконання робіт згідно з проектно#кошто#
рисною документацією в термін до 31.12.2012.

1.2. Після завершення робіт забезпечити введення в експлуатацію
фонтанного комплексу та списання основних засобів і передавальних
пристроїв, які згідно з проектом підлягають демонтажу або виведенню з
експлуатації у порядку, встановленому законодавством.

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

Голова О. Попов

Про проведення в місті Києві з 9 листопада 2012 року до 25 травня 2013 року
змагань з футболу та інших видів спорту серед дорослих 

та дитячо
юнацьких команд в рамках спортивного фестивалю 
"Спорт проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем", 

присвяченого святкуванню Дня столиці та Дня міста Києва
Розпорядження № 1934 від 31 жовтня 2012 року

Відповідно до статті 22 закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", статі 32 закону України "Про місцеве само

врядування в Україні", Порядку організації та проведення в м. Києві недержавних масових громадських заходів політичного, ре

лігійного, культурно
просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, затвердженого рішенням Київської міської
ради від 24.06.99. № 317/418, з метою забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та здорового способу життя в місті Києві, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Підтримати ініціативу всеукраїнської благодійної організації "Спорт
проти наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем" щодо проведення в
місті Києві з 9 листопада 2012 року (з нагоди відзначення Дня фізкульту#
ри і спорту) до 25 травня 2013 року на спортивних майданчиках, розта#
шованих на території Долобецького острова {Гідропарк, пляж "Венеція")
змагань з футболу та інших видів спорту серед дорослих та дитячо#
юнацьких команд в рамках спортивного фестивалю "Спорт проти нарко#
тиків, тютюну та зловживання алкоголем", присвяченого святкуванню Дня
столиці та Дня міста Києва (далі — Захід).

2. Взяти до відома, що відповідальність за організацію та проведення
Заходу взяла на себе всеукраїнська благодійна організація "Спорт проти
наркотиків, тютюну та зловживання алкоголем" (далі — організатор Заходу).

3. Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчо#
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра#
ції) сприяти вирішенню організаційних питань, пов'язаних із проведенням
Заходу.

4. Організатору Заходу забезпечити дотримання Правил благоустрою
міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від
25.12.2008 № 1051/1051, під час підготовки та проведення Заходу та від#
новлення порушеного благоустрою в зв'язку з встановленням сценічних
конструкцій, тимчасових спортивних та допоміжних споруд, повітряно#
опорної конструкції для тренувань та змагань в осінньо#зимовий період.

5. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побуточого обслугову#
вання населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) погодити розміщення тимчасових торго#
вих комплексів у дні проведення змагань організатору Заходу за умови
наявності погодженого з санітарною службою асортиментного переліку
товарів, дозволених до продажу, що відповідають вимогам рішення Київ#
ської міської ради від 23.12.2010 № 423/5225 "Про деякі питання з упо#
рядкування в місті Києві роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалко#
гольними напоями, вином столовим, пивом (крім безалкогольного) та тю#
тюновими виробами".

6. Комунальному підприємству виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та
експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо" у встановленому по#
рядку укласти договір з організатором Заходу на проведення благоуст#
рою пляжу "Венеція" та прилеглих територій на строк з 10.11.2012 до
01.06.2013.

7. Головному управлінню охорони здоров'я виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити
медичне обслуговування учасників Заходу.

8. Просити Головне управління МВС України в м. Києві забезпечити
охорону громадського порядку, за окремою заявкою організатора Заходу,
під час проведення Заходу.

9. Управлінню преси та інформації забезпечити інформаційну підтрим#
ку підготовки та проведення Заходу з подальшим висвітленням в засобах
масової інформації.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 27 листопада 2012 року

Антикваріат для цінителів
столичної старовини
В Музеї історії Києва триває передаукціонна виставка 
мистецьких раритетів

Відвідувачі виставки зможуть на�

солодитися картинами відомих ху�

дожників ХІХ�ХХ століть Володи�

мира Орловського, Сергія Світо�

славського, Олександра Мако, Фе�

дора Коновалюка, Василя Непийпи�

ва, Зінаїди Зацепіної, Майї Зарець�

кої. Широкому загалу представлені

незаслужено забуті художники, які

зображували Київ — це Юрій Павло�

вич (колекція робіт, що представляє

дві великі серії: “Українські типажі”

та “Київські будівлі” кінця ХІХ —

початку ХХ ст.), а також Василь Кар�

пушевський та Юрій Луцкевич. На

більшості картин зображені краєви�

ди Києва — яким було наше місто у

ХІХ — ХХ століттях.

Перлиною аукціону є колекція

предметів з історії часів Київської

Русі: печатки князів, іконки й ен�

колпії (нагрудний ковчежець) ХІІ —

ХІV ст. Крім того, серед лотів є вели�

ка кількість букіністичних книг про

місто, фотографії та гравюри з його

краєвидами, старовинні карти та

плани, окремі екземпляри та добір�

ки київських газет початку ХХ сто�

ліття, як�то: “Искра” і “Кіевля�

нинъ”.

“Я корінний киянин, все життя

товаришую з київською інтеліген�

цією, яка збирає речі, пов’язані з іс�

торією міста, і це лише перша ви�

ставка, яку ми зробили в музеї на цій

базі,— розповів “Хрещатику” ди�

ректор Антикварного Аукціонного

дому “Епоха” Федір Зернецький.—

Тут представлені речі як з моєї осо�

бистої так і з колекції моїх друзів та

столичних збирачів старовини. На�

далі ми хочемо влаштувати тематич�

ні виставки київських художників —

Вільгельма Котарбинського, Мико�

ли Пимоненка, Володимира Орлов�

ського, Федора Коновалюка, київ�

ських ювелірів тощо. В майбутньому

будемо сприяти тому, щоб Музей іс�

торії міста Києва став не лише міс�

цем, де зберігаються раритети, а

розвивався, організовуючи тут нові

виставки та акції, які піднімуть на�

ше місто на рівень європейської сто�

лиці”.

Музей історії міста Києва вже дав�

но співпрацює з салоном “Епоха”:

вони мають спільну місію збережен�

ня історії нашої столиці, а предмети

меблевого мистецтва, зібрані у сало�

ні, прикрашали кілька музейних ви�

ставок навіть у важкі для Музею часи

відсутності власної експозиції. “Ця

виставка має назву “Як тебе не лю�

бити, Києве мій...” і представляє ро�

боти мешканців міста про Київ, тому

її відкриття в наших стінах дуже ло�

гічне,— поділилася з “Хрещатиком”

директор музею Лариса Булавіна.—

Особисто мені дуже подобаються де�

які роботи, зокрема картина “Вид з

Царського саду на Дніпро” Володи�

мира Орловського. Крім того, для

нас це перший досвід проведення са�

ме передаукціонної виставки”.

Побачити колекційні раритети на

власні очі кияни мають змогу на

третьому поверсі музею (вул. 

Б. Хмельницького, 7) до 30 листопа�

да. 1 грудня Антикварний дім “Епо�

ха” проведе аукціон, кошти з якого

обіцяють спрямувати на облашту�

вання Музею історії Києва, а деяки�

ми експонатами, що залишаться,

поповнити його колекцію

Киян познайомлять з сучасним
американським кінематографом
В програмі фестивалю — 7 художніх та 8 документальних стрічок
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 27 листопада по 2 р д-
ня в інотеатрі “Київ” про-
ходитиме фестиваль Аме-
ри ансь о о іно “Неза-
лежність”. Під аслом “Не-
залежне іно для незалеж-
них людей” він відб деть-
ся в столиці вдр е і пред-
ставить с часний інемато-
раф Спол чених Штатів,
нові ідеї та ори інальний
по ляд на соціальні, релі-
ійні та політичні теми.

Сьогодні, 27 листопада, фести�

валь відкриє фільм “Безпеку не га�

рантую” (ще один показ 2 грудня о

17.00) — чудова комедія, котра от�

римала приз фестивалю в Санденсі

2012 року. В центрі сюжету — при�

годи працівників журналу, котрим

доручають взяти інтерв’ю у чолові�

ка, який шукає компаньйона для

мандрівки у часі через оголошен�

ня.

Програма художніх фільмів скла�

дається з кращих прем’єр цього ро�

ку, серед яких картина “Сесії” (30

листопада о 21.00, 2 грудня о 19.00),

заснована на автобіографічному ро�

мані з блискучою Хелен Хант і Віль�

ямом Мерсі в головних ролях. Це іс�

торія 36�річного чоловіка, прикуто�

го до апарату штучного дихання,

який більше не хоче залишатися не�

займаним та зв’язується з фахівцем з

сурогатного сексу. Кращий фільм

фестивалю у Вудстоці “Каліфорній�

ське соло” (28 листопада о 21.00) з

Робертом Карлайлом оповідає про

колишнього бритпоп�рокера, якого

затримали п’яним за кермом авто�

мобілю, що загрожує йому депорта�

цією. “Кінець любові” Марка Веб�

бера (29 листопада о 21.00) — драма

про стосунки батька і його малень�

кого сина, що на фестивалі в Сан�

денсі була номінована на Приз журі.

Марк Веббер виступив в цьому

фільмі як режисер і продюсер і зі�

грав головну роль разом зі своїм рід�

ним сином. А в стрічці “Наелектри�

зоване дитинство” (28 листопада о

19.00) покажуть, як можна завагіт�

нити за допомогою музики.

На фестивалі відбудуться також

українські прем’єри фільмів “Сло�

ва” (30 листопада о 19.00, 1 грудня о

21.15) про письменника та плагіат, а

також “Найп’яніший округ в світі”

(2 грудня о 21.00), що скоро вийдуть

у широкий прокат.

Різнопланова документальна про�

грама фестивалю представить новий

фільм “Вуді Ален: Документально”

(29 листопада о 19.00) про цього уні�

кального режисера і сценариста, а

також ще два біографічних фільми:

“Пабло” про Пабло Ферро, відомо�

го американського графічного ди�

зайнера, чий візуальний стиль від�

образився у численних фільмах,

програмах, серіалах в Америці і у

всьому світі, та Роджера Кормана,

режисера, який зняв найвідоміші в

світі фільми жахів — “Світ Кормана:

історія голлівудського бунтаря”. Та�

кож глядачам запропонують два

спеціальних покази: “Втрачене міс�

то” — про знищене єврейське місто

Трохімброд та “Бруклінський за�

мок” — розповідь про школу шахо�

вих геніїв.

Гострі соціальні теми піднімають у

фільмах “Як пережити чуму”, про

об’єднання активних молодих лю�

дей, які своїми діями змінили став�

лення суспільства до проблем СНІДу,

“Атомні штати Америки” — про

атомну енергетику в США і актуаль�

ні у всьому світі питання безпеки

цього виду енергії. І більш оптиміс�

тичний “Перший сезон” — історія

братів, які змінили міське середови�

ще на просте і одночасно складне

життя фермерів. Покази докумен�

тальної програми пройдуть безкош�

товно в залі “Сінематека”.

Гостями фестивалю стануть про�

дюсери і режисери фільмів, які про�

ведуть для киян майстер�класи.

Продюсер, режисер і сценарист

фільму “Вуді Ален: Документально”,

номінат на Оскар та лауреат премії

Еммі Роберт Вайді представить свою

стрічку та обговорить її з українськи�

ми кіноманами. Композитор, музи�

кант, автор музики для фільмів і 54

альбомів Вільям Голштейн проведе

два майстер�класи з миттєвої імпро�

візації. Продюсери і режисери філь�

му “Атомні штати Америки” Шина

Джойс і Дон Арготт зустрінуться з

усіма бажаючими, а продюсер філь�

му “Бруклінський замок” Брайан

Шульц розкаже про унікальну шко�

лі в Брукліні, що завдяки своїй сис�

темі навчання має найкращу коман�

ду з шахів в країні і є однією з про�

відних шкіл в Нью�Йорку. Майстер�

класи будуть проходити в залі “Сі�

нематека”, вхід вільний за поперед�

ньої акредитації на сайті фестивалю

http://aiffua. com

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

В приміщенні М зею істо-
рії міста Києва від рилася
переда ціонна вистав а
Анти варно о А ціонно о
дом “Епоха” для першо-
о бла одійно о а ціон в
підтрим льт рної істо-
ричної спадщини столиці.
Коле ціонерам та шан -
вальни ам иївсь ої ста-
ровини представили ар-
тини, ни и, предмети де-
оративно-при ладно о
мистецтва, азети, фото-
рафії та мапи, пов’язані
з історією нашо о міста.

Усьо о тиждень триває вистав а, де ияни та ості столиці змож ть дізнатися більше про історію міста

На фестивалі по аж ть дов оочі ван прем'єр стріч и "Найп'ян іший о р світі" — правдив історію орезвісних
братів-б тле ерів Бондюрантів, я і спроб вали дося ти "амери ансь ої мрії" в період "с хо о за он "
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Відповіді на сканворд 

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

03.12.12 о 14.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о с д
м. Києва відб деться с довий роз ляд справи №2а-14405/12/2670 за
адміністративним позовом ТОВ "3СТАР" до Київсь ої місь ої ради,
Ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) про визнання неза онними п н тів 12.2; 15.2 і 15.11 Розділ
II Поряд розміщення ре лами в місті Києві, затверджено о рішенням
Київсь ої місь ої ради від 22.09.2011 №37/6253, та Додат 1 до Поряд
визначення розмір плати за тимчасове орист вання місцями для
розташ вання ре ламних засобів зовнішньої ре лами, я і переб вають
ом нальній власності територіальної ромади міста Києва, зо рема,
повноваження з правління я ими здійснюють районні в місті Києві
державні адміністрації, за розміщення ре лами на транспорті ом нальної
власності міста Києва, а та ож за розміщення ре лами в ліфтах жилих
б дин ів ом нальної власності міста Києва, затверджено о
розпорядженням Ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) від 21.05.2012 №838, в частині
встановленої одиниці вимір ("за 2 в.м площі ре ламно о засоб " та "за
одиницю") в олонці 3 таблиці "Базові тарифи, що відповідають видам
ре ламних засобів".
С ддя: Де тярьова О.В., зал с дових засідань №70.

Присяжню Ніна Гри орівна повідомляє про втрат та визнання недійсними наст пних
право становлюючих до ментів:

Свідоцтво серії ВРХ №789460 про право на спадщин на 1/1 аража № 403, аражно о бо с ,
ділян а 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, "Полярний" ооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів (Оболонсь ий район), араж 403, адреса ГК: в л. Полярна, 19;
Свідоцтво серії ВРХ №789461 про право на спадщин на 1/1 аража № 405, аражно о бо с ,
ділян а 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, "Полярний" ооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів (Оболонсь ий район), араж 405, адреса ГК: в л. Полярна, 19;
Свідоцтво серії ВРХ №789462 про право на спадщин на 1/1 аража № 406, аражно о бо с ,
ділян а 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, "Полярний" ооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів (Оболонсь ий район), араж 406, адреса ГК: в л. Полярна, 19;
Свідоцтво серії ВРХ №789463 про право на спадщин на 1/1 аража № 407, аражно о бо с ,
ділян а 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, "Полярний" ооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів (Оболонсь ий район), араж 407, адреса ГК: в л. Полярна, 19;
Свідоцтво серії ВРХ №789464 про право на спадщин на 1/1 аража № 408, аражно о бо с ,
ділян а 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, "Полярний" ооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів (Оболонсь ий район), араж. 408, адреса ГК: в л. Полярна, 19;
Свідоцтво серії ВРХ №789465 про право на спадщин на 1/1 аража № 409, аражно о бо с ,
ділян а 1, що знаходиться за адресою: м. Київ, "Полярний" ооператив по б дівництв та
е спл атації індивід альних аражів (Оболонсь ий район), араж 409, адреса ГК: в л. Полярна, 19.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Чабана Оле а
Ми олайовича цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Державний
ощадний бан У раїни" в особі філії — Головне правління по м. Києв та Київсь ій області до
Чабана Оле а Ми олайовича про звернення стя нення на майно, передане в іпоте , роз ляд я ої
відб деться 26 листопада 2012 ро об 11.00, 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.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Пінч Костянтина
Геор ійовича я ості відповідача по цивільній справі № 2-3501/12 за позовом
ПАТ "Піре с Бан МКБ" до Пінч Костянтина Геор ійовича про стя нення
забор ованості, с дове засідання на 20 р дня 2012 р. об 11.30.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. 27, с ддя Л цен о О.М. У разі
неяв и та неповідомлення с д про причини неяв и в с дове засідання, справа б де
роз лян та за вашої відс тності за наявними справі до азами відповідно до ст. 169
ЦПК У раїни.

С ддя О. М. Л цен о

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Со олю Ірин
Віталіївн , останнє відоме місце реєстрації я ої: м. Київ, пр. Пори а, 7-а, в. 26, в
с дове засідання на 18 р дня 2012 ро о 14.30 на

роз ляд цивільної справи за позовом Приватно о а ціонерно о товариства
"Страхова Компанія "ПРОВІДНА" до Со олю Ірини Віталіївни, третя особа Від рите
а ціонерне товариство "Платин м Бан " про визнання недійсним до овор
добровільно о страх вання, я е відб деться в приміщенні с д : м. Київ,
в л. П. Потєхіна, 14-а, абінет №27.

Яв а в с дове засідання є обов'яз овою!
С ддя Н.В. Антонова

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ав Теміз М стаф та Теміз Есін в
я ості відповідачів справі за позовом Василен о Юлії Віталіївни до товариства з
обмеженою відповідальністю "Кроссбо У раїна", Теміз М стафи, Теміз Есін про
звільнення з роботи, я е призначено на 12 р дня 2012 ро о 9.30 за адресою:
м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідачів: Теміз М стафи та Теміз Есін
остання відома адреса: Т рець а Респ блі а, м. Стамб л, о р Каддебостан,
в л. Мехтап, 4, в. 6, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та їх
відс тність.

С ддя О.М. Со олов

Генічесь ий районний с д Херсонсь ої області ви ли ає ПАТ "У раїнсь а інноваційна
страхова омпанія "Інвестсервіс'', зареєстровано о за адресою: 04053, м. Київ, К дрявсь ий звіз,
5, я відповідача римінальній справі № 2107/1003/12 за обвин ваченням Кротен о П.П. за с. 1
ст. 286 КК У раїни, в с дове засідання, що відб деться 29 листопада 2012 ро о 14.15
в приміщенні Генічесь о о районно о с д за адресою: м. Генічесь , Херсонсь ої області,
в л. Братів Ковален о, 66 (реєстрація проводиться в аб. № 8).

У випад неяв и ПАТ "У раїнсь а інноваційна страхова омпанія "Інвестсервіс" в с дове
засідання, с д відповідно до вимо ст. 169 ЦПК У раїни роз лядатиме справ за її відс тності на
підставі наявних в справі до азів.

С ддя Генічесь о о районно о с д Хомен о В.Г.

Визнаю зіпсованим свідоцтво про право власності на житло, видане відділом
приватизації державно о житлово о фонд Хар івсь ої районної державної адміністрації
м. Києва № 27895 від 7 серпня 2000р. за адресою: Хар івсь е шосе, 168Д, в. 94 на ім'я
На орно о Петра Петровича, На орної Антоніни Он фріївни та На орної Наталії Петрівни
рівних долях вважати недійсним.

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

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Спортивні новини

Плавання. Вітчизняні спортсмени здобули 
7 нагород на континентальній першості
На чемпіонаті Європи з плавання на орот ій воді, я ий відб вся
франц зь ом місті Шартр, раїнсь і спортсмени порад вали

вболівальни ів сімома здоб тими медалями. Найвища сходин а
п’єдестал пошани під орилася лише Дарині Зевіній. Киян а спо-
чат перемо ла на 100-метрівці на спині — 57,07 с. А в завершаль-
ний день зма ань наша плавчиня трі мф вала і на дистанції вдвічі
довшій — 2.01,97 хв. До речі, це — новий ре орд чемпіонатів Євро-
пи. Сер ій Фролов фініш вав др им на 1500-метрівці — 14.30,87
хв. На 200 м брасом та ож др им став І ор Бориси — 2.05,12 хв.
А омпанію на п’єдесталі пошани йом с лав Андрій Ковален о,
я ом дісталася “бронза” з рез льтатом 2.05,21 хв. У цьом ж виді
про рами серед жіно третьою б ла Ганна Дзер аль — 2.21,94 хв.
Завершальн рап вист пі синьо-жовтої збірної на чемпіонаті
Європи поставив Андрій Говоров. На 50-метрівці батерфляєм він
фініш вав третім — 22,72

Формула�1. Себастьян Феттель 
став триразовим чемпіоном світу
У Сан-Па л на автодромі “Інтерла ос” відб вся 20-й етап чемпіо-

нат світ Форм ли-1 Гран-Прі Бразилії. Заїзд ви рав чемпіон світ
2009 ро Дженсон Баттон з “McLaren”, для я о о це третя перемо-
а в сезоні і 15-та в ар’єрі. Претендент на чемпіонство іспансь ий
пілот “Ferrari” Фернандо Алонсо фініш вав др им, набравши 18
очо , але та і завершив сезон на др ом місці. Третім призером
пере онах став напарни Алонсо по стайні — Феліпе Масса. Себас-
тьян Феттель з “Red Bull” фініш вав шостим, що дозволило йом на
три оч и обійти найближчо о переслід вача Фернандо Алонсо (281
оч о німець о о пілота проти 278 очо онщи а з “Ferrari”) за-
лі овом прото олі. Третім став фінсь ий пілот “Lotus” Кімі Рай о-
нен — 207 очо . Та им чином Феттель, завоювавши третій поспіль
тит л, став наймолодшим триразовим чемпіоном світ в історії чем-
піонат . У К б Констр торів перемо впевнено здоб ла стайня
“Red Bull” — 460 очо , др ою стала оманда “Ferrari” — 400 очо ,
а чільн трій зам н в “McLaren” — 378 очо

Бокс. В’ячеслав Сенченко переміг 
Ріккі Хаттона
У Манчестері (Вели обританія) 35-річний е с-чемпіон світ др -
ій напівсередній вазі за версією WBA раїнець В’ячеслав Сенчен-
о (33-1, 22 КО) но а т вав е с-чемпіона світ в двох ва ових ате-
оріях британця Рі і Хаттона (45-3 — 0, 32 KO), я ий поверн вся на
рин після більш ніж трирічної перерви. Британець а тивно почав
бій, але до середини поєдин почав здавати і проп с ати чимало
чистих дарів. Бій завершився достро овою перемо ою В’ячеслава
Сенчен а в дев’ятом ра нді, оли раїнець завдав с перни ові по-
т жний лівий рю в т л б, після чо о Хаттон оп стився на рин і не
змі встати на но и до за інчення відлі рефері

Температура +2°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 98 %

Температура +5°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +4°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 27 листопада 2012 року

ОВНИ, омфортне земне б ття з матеріальними бла ами т р-
б ватиме вас найбільше, проте пош и нових джерел приб т ,
швидше за все, б д ть невдалими і мож ть зірватися з незро-
з мілих причин. Прибор айте д х заздрощів, не смітіть роши-
ма на витребень и й не зазіхайте на ч же, задовольняйтеся
тим, що послав Всевишній.
ТЕЛЬЦІ, б дьте та товними, ні ом себе не нав’яз йте. Ба-

жання й можливості он р ють, тотальн залежність від "тре-
ба" слід збаланс вати з власним "хоч ". Най раще зайнятися
творчою діяльністю і своєчасно видати "на- ора" прод тивний
фаховий рез льтат, заре оменд вавши себе відмінним спеціа-
лістом на роботі.
БЛИЗНЯТА через за ад ові містичні обставини здатні вс о-

чити в халеп , др жнє або любовне с дно наштовхнеться на ри-
фи фінансових не араздів. Ваша віра, життєві принципи, на
жаль, виявляться помил овими і призвед ть до додат ових вит-
рат. Утримайтеся від бла одійних реверансів — пожертви під ть
не за призначенням.
РАКИ, я що дорожите теплими стос н ами з близь ими,

др зями, шлюбними партнерами, не зачіпайте фінансов тем .
"Дай" з ч жих в ст є оманливим і не повинне перетворитися на
на аз, що підля ає беззаперечном ви онанню, обмір йте ре-
альний стан речей і власні сьо оденні матеріальні можливості, а
потім приймайте рішення — запря атися в бор ово о воза, на-
віть оли ви під іпнотичним впливом ділових (шлюбних) союз-
ни ів протипо азано.
ЛЕВИ, я що обіймаєте ерівн посад чи пра нете самостій-

но онтролювати одн з важливих сфер персонально о б ття,
пильн йте на поворотах. Є ризи підірвати славний імідж через
схильність до спо с, нав’язливих бажань, це та ож мін с
ар’єрі, де члени ділової оманди, розчар вавшись, мож ть
зрадити.
ДІВИ, в сл жбовом оле тиві витає д х обман , ни айте

пліто , перемивань ч жих істочо , не нав’яз йте ні ом своїх
пере онань, вони є хибними. Спо ійно тр діться, не вдаючись
до е спериментів, та ладьте з ерівництвом. Ваша опора –
сім’я, де всі поч ваються щасливими, зростають д ховно, особ-
ливо діти.
ТЕРЕЗАМ б де важ о чіт о дотрим ватися намічено о план ,

навіть я що ви відмінно свідомлюєте всі йо о перева и. З пан-
тели зіб’є непереборна спо са витратити спільні роші, по-
зичити др а, щоб задовольнити нав'язлив примх чи реалі-
з вати давню ори інальн мрію.
СКОРПІОНИ, люди, з я ими с дилося мати справ , надто

пихаті й схильні пот рати своїм бажанням, що й спричинить не-
пороз міння. Проте не ви лючені і серйозніші недолі и, що під-
точ ють, я шашіль, взаємини зсередини — це недбалість,
марнотратство, брехня, аморальна поведін а, внаслідо чо о
ділових онта тах повна прозорість та відвертість стане не-
можливою, на лавши фатальн печать на реалізацію взаємних
інтересів.
СТРІЛЬЦІ с м ватим ть від р тинної праці, том най ращим

допін ом стане ре лярне відволі ання на ці аве спіл вання з
оле ами, обмін новинами, розмови по телефон , що не атив-
но позначиться на тр довій діяльності. Аби не завалити робоч
посівн , створіть психоло ічно омфортн атмосфер і працюй-
те, це день завершення ба атьох тр дових хвостів, с нення
про алин, виправлення помило .
КОЗОРОГИ, я що пра нете романтичних при од чи за охані

по в ха, ч ттєва стихія здатна по лин ти вас повністю, напов-
нивши ожн літин жа ою інтимної єдності з обранцем. Лю-
бовні розва и — це ч дово (митцям ліпше причар вати творч
М з ), айф йте, а робота поче ає, зате завтра доведеться рі-
ти ч ба за іль ох.
ВОДОЛІЇ, потреба в д шевній єдності з членами сім'ї зросте:

опинившись дале о від домів и, ви можете відч вати нав'язли-
в носталь ію по рідних місцях і звичних поб тових мовах жит-
тя, шалено с м ватимете. Хоча взаємини з родиною дале і від
щирості, чом сь переслід ватиме відч ття, що від вас щось
прихов ють… Не переживайте, з одом все проясниться, адже
ви самі переб ваєте в оманливом стані.
РИБИ, обравши вірним поводирем здоровий л зд, ризи -

ють обман тися й потрапити в ош ансь і тенета. Протя ом дня
ви здатні діяти під впливом я ихось ори інальних і несподіваних
бажань: доро их астрономічних заба ано , плотсь их прис-
трастей, непереборно о марнотратства. Тож, оли поряд немає
щедро о спонсора, ліпше сидіти на роботі та дос оналювати-
ся я фахівець, аби не проґавити ар’єрне сходження, що йде
інтенсивним темпом

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
НА 27 ЛИСТОПАДА 

ранок день вечір

"Динамо" впевнено перемогло
в столичному дербі
"Біло�сині" забили "Арсеналу" чотири "сухих" голи
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Цей день в історії 27 листопада

1493 – Христофор Кол мб
засн вав перше поселення євро-
пейців в Америці – Ізабелл (ост-
рів Доміні а)
1701 – народився Андерс

Цельсій, шведсь ий астроном і
фізи , еоло і метеороло . У
1742 р. запропон вав темпера-
т рн ш ал , назван йо о ім'ям
1895 – шведсь ий підприє-

мець Альфред Нобель підписав
Парижі свій заповіт, я ий поміс-
тив бан Сто ольмі. Після
йо о смерті виявилося, що вина-
хідни динаміт на зароблені
ошти засн вав премії за дося -
нення в ал зі фізи и, хімії, меди-
цини та фізіоло ії, літерат ри і за
миротворч діяльність, направ-
лені на бла о людства
1918 – народився Борис Па-

тон, визначний раїнсь ий че-
ний ал зі еле трозварювання,
а адемі , президент НАН У раї-
ни, винахідни . Дире тор Інсти-
т т еле трозварювання ім. Єв-
ена Патона НАНУ (з 1953 р.)
1922 – перше в рошовом

обі з'явилися радянсь і червінці
1939 – народилася Галина

Польсь их, радянсь а і російсь а
а триса театр й іно
1946 – відб вся перший політ

пасажирсь о о літа а Т -70
1967 – на е рани СРСР вий-

шов перший радянсь ий фільм
жахів "Вій" за твором Ми оли Го-
оля, з Леонідом К равльовим і
Наталею Варлей оловних ро-
лях
1971 – радянсь а автоматична

станція "Марс-2" дося ла Марса.
Сп с альний апарат не змі здій-
снити м'я посад і розбився
об поверхню планети, та все-та-
и став першим предметом із
Землі
1980 – старт вав пілотований
осмічний апарат "Союз Т-3",
е іпаж: Леонід Кизим, Оле Ма-
аров, Геннадій Стре алов. Ма-
аров першим із радянсь их ос-
монавтів здійснив четвертий ос-
мічний політ

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Уже зі стартовим свистком грав�

ці “Динамо” дали зрозуміти, що у

цьому матчі вони розраховують ли�

ше на перемогу, і одразу ж заходи�

лися це підтверджувати атакуваль�

ними діями. Перший небезпечний

момент на полі виник вже на 9 хви�

лині зустрічі. Півзахисник “біло�

синіх” Мігель Велозу потужно

пробив з�за меж штрафного май�

данчика, м’яч влучив у захисника

“Арсеналу” і різко змінив траєкто�

рію. Голкіпер вже встиг зміститися

в протилежний кут, але йому по�

щастило, адже шкіряна куля прой�

шла повз ворота. Загалом гра номі�

нальних господарів поля склала

приємне враження, “динамівці”

багато комбінували, при цьому

здійснювали менше помилок, аніж

у попередніх матчах. У “канонірів”

в нападі мало що виходило, однак

до дій у захисті претензій ні в кого

не виникало.

Ближче до кінця тайму команда

Блохіна розпочала своєрідний

штурм воріт суперника. Спочатку

Мігель Велозу зважився на удар з

дальньої дистанції, але йому за�

бракло точності. Згодом Лукман

Аруна спробував проштовхнути

м’яч у ворота, але на висоті виявив�

ся голкіпер “Арсеналу” Юрій

Паньків. Проте потім “біло�сині”

таки домоглися свого. Після вико�

нання штрафного удару Євген Ха�

черіді вистрибнув вище за всіх і по�

тужним ударом у дальній кут воріт

вивів свою команду вперед. Не ми�

нуло й п’яти хвилин, як вже сам Ве�

лозу мав можливість відзначитися,

але знову надійно зіграв голкіпер,

відбивши дальній удар. Після розі�

грашу кутового з лівого флангу ра�

хунок став 2:0. Євген Хачеріді у схо�

жому епізоді пробив у поперечину,

м’яч підхопив Браун Ідейє і подвоїв

перевагу “Динамо”. Тож на перерву

команди пішли з рахунком 2:0.

Другу половину матчу суперни�

ки почали на зустрічних курсах.

Моменти виникали як біля одних,

так і біля інших воріт. Першими

гарну нагоду після перерви створи�

ли гравці “Арсеналу”. “Канонір”

Олександр Кобахідзе зміг втекти

від захисників і вийшов майже

один на один з воротарем, але за�

мість удару нападник зробив про�

стріл на партнера, і даремно — до

м’яча той не дотягнувся. “Динамо”

не забарилося з відповіддю, Андрій

Ярмоленко також вийшов на поба�

чення з голкіпером і по високій

траєкторії відправив м’яч над стра�

жем воріт, однак влучив у перекла�

дину.

Поступово швидкість футболіс�

тів відчутно знизилася, гра пере�

містилася ближче до центру поля.

А коли матч добігав кінця, “Дина�

мо” спромоглося забити ще два го�

ли. Спочатку Олег Гусєв пройшов

правим флангом, і майже з нульо�

вого кута сильно пробив. Юрій

Паньків, який до цього не робив

помилок, невдало зіграв рукою і

переправив м’яч у сітку власних

воріт. Рахунок став 3:0. А за мить

цифри на табло знову змінилися.

Ідейє з кількох метрів, після заки�

дання із лівого краю, пробив голо�

вою. Голкіпер хоч і знаходився в

тому кутку, але допомогти команді

не зумів. Тож арбітр зафіксував пе�

ремогу “Динамо” з рахунком 4:0.

На післяматчевій прес�конферен�

ції наставник переможців Олег

Блохін не приховував радості від

здобутого результату: “Попри

останні дві поразки (від донецько�

го “Металурга” і “ПСЖ”), команда

вийшла на поле з бажанням грати і

перемагати. Нам вдалося налашту�

вати на це хлопців. Це було важко,

тому що сезон завершується і всі

втомилися. Загалом ми мали безза�

перечну перевагу. Думаю, що в ці�

лому рахунок по грі” 

"Динамівці" Л ман Ар на та Тайє Тайво вітають Єв ена Хачеріді (№ 34) з олом ворота "Арсенал "

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У неділю в рам ах 17 т р
вітчизняної першості з
ф тбол силами поміря-
лися два столичні л би.
“Динамівці” мин ло о
тижня зазнали дві пораз-
и та пра ли б дь-що ре-
абіліт ватися перед сво-
їми прихильни ами. І їм
це вдалося. “Арсенал” не
змі протистояти
підопічним Оле а Блохіна
і пост пився з рах н ом
0:4.
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