
Довгобудів у місті не буде
Завдяки зусиллям столичної влади 1140 родин заселилися у квартири, 
зведення яких тривалий час було замороженим

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Місто робить се можливе для то о, аби
вирішити проблем дов об дів столиці,
і першочер ово це стос ється саме жит-
лово о б дівництва. Завдя и прод тив-
ній роботі місь ої влади за останні два
ро и вдалося завершити зведення 1140
вартир иян-інвесторів восьми б дин-
ах на Троєщині, роботи я их б ло з -
пинено заб довни ом із різних причин.

“Ми провели значну роботу для того, аби міськадмі�

ністрація вступила в законні права інвестора, і заверши�

ла об’єкти, які забудовники практично законсервували.

Особливо це стосується будівництва житла. Але пробле�

ма довгобудів більш масштабна, і тут потрібна не тільки

ініціатива і наполегливість міської влади, а й зміна чин�

ного законодавства”, — заявив голова КМДА Олек�

сандр Попов у прямому ефірі на телеканалі “Київ”.

У 2010 році КП “Житлоінвестбуд�УКБ” розпочало

добудову восьми висотних будинків на житловому ма�

сиві Троєщина (мікрорайон 26�А), спорудження яких

було зупинено п’ять років тому. Завдяки активним ро�

ботам будівельників за два роки було зведено 105 607 кв.

м житла — 1140 київських родин заселилися у проінвес�

товані ними помешкання.

Нині в міськадміністрації розглядається можливість

щодо подальшої передачі КП “Житлоінвестбуд�УКБ”

та КП “Спецжитлофонд” для добудови та введення в

експлуатацію ще кількох довгобудів. Зокрема будівлі на

вул. Теремківській, 3, житлового комплексу на просп.

Академіка Глушкова, 6, вул. Ілліча, 17, вул. Старонавод�

ницькій, 2—20, вул. Сім’ї Сосніних, 4�А та вул. Верхо�

винній, 39/41.

Наразі у місті з різних причин припинено зведення

понад 50 житлових будинків, на спорудження яких залу�

чено кошти громадян. Як пояснили “Хрещатику” у ГУ

житлового забезпечення КМДА, з метою відновлення

робіт на проблемних об’єктах житлового будівництва

підготовлено пропозиції при формуванні проекту бю�

джету столиці на наступний рік передбачити кошти у

сумі 5 млн грн для виконання будівельно�технічних екс�

пертиз та отримання інших експертних висновків.

Втім, як зазначив голова КМДА Олександр Попов,

аби вирішити проблему довгобудів не лише у столиці, а

й у державі загалом, необхідно застосовувати практику

європейських країн на законодавчому рівні.

“Ми розробили законопроект, який передбачає вста�

новлення певного терміну, на який надається відповід�

ний дозвіл або земельна ділянка для проведення тих чи

інших робіт. Якщо цей час закінчується, а на передбаче�

ні законом попередження немає реакції власника, то то�

ді місто може в односторонньому порядку скасувати

прийняті рішення щодо відведення земельних ділянок.

Закон передбачає порядок залучення нового забудовни�

ка та фінансування завершення будівництва, а також

шляхи поновлення прав фізичних осіб на житло”, — до�

дав Олександр Попов.

Зазначений документ допоможе вирішити і проблеми

об’єктів нерухомості, які потребують ремонту або ре�

конструкції, проте перебувають у занедбаному стані та з

вини безвідповідального господаря продовжують руй�

нуватися. Більш жорсткий закон, який передбачатиме

вилучення майна за таких обставин, може стати добрим

стимулом для багатьох власників, а також вирішити

проблему довгобудів в державі

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У столиці триває оновлення зелених зон, я і ро ами дар вали
можливість иянам насолодж ватися расою міста. Поверн ти
Києв звання найзеленішої столиці Європи — пріоритетне зав-
дання для місь ої влади. У рам ах цих заходів нове життя
вдихн ли й пар Кіото, що в Деснянсь ом районі, створивши
т т справжній точо Японії. Сталося це не без підтрим и
японсь их омпаній. Днями їх представни и з стрілися з пер-
шим заст пни ом олови КМДА Оле сандром Маз рча ом, аби
об оворити перспе тиви майб тньої співпраці.

Рік тому на території зеленої зони були проведені масштабні роботи з благо�

устрою. Зокрема прокладені нові доріжки (із природного каменя) довжиною 

360 метрів, обладнано боковий вхід, змонтовано альпійську гірку. Також відре�

монтовано штучну водойму, яка є невід’ємним атрибутом садово�паркового

мистецтва Японії, встановлено нові лави, урни та додаткове освітлення.

Нагадаємо, парк Кіото був закладений у 1972 році на знак дружби між Києвом та

культурною столицею Японії — Кіото. У вересні минулого року з нагоди 40�річчя

встановлення побратимських стосунків було висаджено алею сакур під час дружнього

візиту до Києва мера Кіото. Нині ж алея сакур налічує 360 голландських саджанців, які

столиці подарувала японська компанія. Це — найдовша сакурова алея в Україні.

“Парк Кіото — справжня оаза японської культури у столиці. Тут було виконано низ�

ку робіт з благоустрою, проте ми й надалі працюватимемо над його вдосконаленням,

— розповів “Хрещатику” перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак. — За

цей час зелена зона стала найулюбленішим місцем відпочинку мешканців мікрорайо�

ну”.

Представник компанії JTI Кійоші Іваі зазначив, що їм надзвичайно приємно, що в

Києві є парк з назвою “Кіото”. “Ми б і надалі хотіли сприяти його реконструкції, а та�

кож брати участь у реалізації інших проектів”, — зазначив представник компанії JTI.

Та нині компанія позбавлена такого права, адже українське законодавство забороняє

підприємствам, що займаються тютюновим бізнесом, вести будь�яку благодійну ді�

яльність. Аби їм повернули цю можливість, підприємці звертатимуться до Верховної

Ради. Зауважимо, у місті також готові підтримати таку ініціативу, а поки що зелену

оазу оновлюватимуть силами КО “Київзеленбуд”.

“У парку Кіото заплановані роботи з прокладання нових доріжок, створення саду

каміння. Ще хочемо облаштувати великий дитячий майданчик. І за підтримки япон�

ських компаній розраховуємо наповнити зелену зону елементами східної культури”,

— підсумував Олександр Мазурчак. Окрім цього, місто планує започаткувати прове�

дення у зеленій зоні традиційних японських фестивалів

Тут планують встановити великий дитячий майданчик із елементами 
японської культури

Парк Кіото вдосконалюватимуть

У номері
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Комунальники ліквідовують 
наслідки пориву колектора 
на Борщагівській
У зв’яз з аварією на Виборзь ом аналізацій-

ном оле торі обмежено р х автотранспорт на в -
лиці Борща івсь ій (на відріз від Політехнічно о
пров л до в лиці Ян еля). Я повідомили в ГУ з
питань надзвичайних сит ацій, ом нальні сл жби в
оперативном поряд лі відов ють наслід и аварії.
Роботи на об’є ті мож ть тривати близь о двох тиж-
нів. Проте остаточне рішення щодо термін
відновлювальних заходів б де прийняте сьо одні.
Наразі на в лиці Борща івсь ій пере рито дві см и
р х з трьох. У КП “Київавтодор” звертаються до во-
діїв із проханням здійснювати об’їзд аварійної ділян-
и, аби ни н ти заторів зазначеном напрям
р х . Транспортні сл жби наразі опрацьов ють ма -
симально зр чні схеми об’їзд

За тиждень у столиці демонтували
понад 230 незаконних МАФів
114 із них — об’є ти сезонної тор івлі. Про це

повідомили “Хрещати ” КП “Київбла о стрій”.
Та , демонтовано тимчасові спор ди, я і б ли не-
за онно встановлені на зелених зонах. Зо рема
на в л. Тростянець ій, 47 та Хар івсь ом шосе,
160-А (Дарниць ий район), пров. Коломиївсь о-
м , 2 (Голосіївсь ий район), на в л. Виш ород-
сь ій, 8—10 та 28/1 і на в л. Полярній, 15 (Обо-
лонсь ий район), б льварі Др жби Народів, 3-А
(Печерсь ий район), в л. Щерба ова, 32/38 та 57
(Шевчен івсь ий район). Крім то о, демонтовано
ролетні ряди на в л. Ілліча, 2 (Дарниць ий район),
я і не мали належної дозвільної до ментації та
заважали проход людей трот аром. Прибрано
тимчасові спор ди, я і не мали дозвільної до -
ментації та в них здійснювали тор івлю ал о оль-
ними і тютюновими виробами на в л. Лятошин-
сь ій, 18 (Голосіївсь ий район), на в л. Л овій, 2
(Оболонсь ий район), в л. Нижній Вал, 27–29
(Подільсь ий район). Та ож демонтовано МАФ на
в л. Пори а, 14, (Подільсь ий район), я ий б ло
встановлено біля пішохідно о переход і він пере-
ш оджав вільном перес ванню людей. О рім то-
о, працівни и КП “Київбла о стрій” розпочали
демонтаж тор овельно о павільйон за альною
площею понад 320 в. метрів, я ий встановили бі-
ля станції метро “Житомирсь а” майже вприт л
до з пин и ромадсь о о транспорт . Об’є т пе-
реш оджав вільном перес ванню пішоходів, то-
м числі — до станції метрополітен

Пам’ятник “Першому київському
трамваю” тимчасово демонтували
Пам’ятн спор д демонт вали тимчасово на пе-

ріод ріплення підпірної стіни розв’яз и, я а зараз
б д ється на Поштовій площі. Про це повідомили
КП “Дире ція б дівництва шляхово-транспортних
спор д м. Києва”. За інформацією ом нально о
підприємства, аби не пош одити пам’ятни під час
проведення б дівельних робіт, йо о б ло демонто-
вано та транспортовано до реставраційної майстер-
ні. Т т він збері атиметься три тижні, після чо о йо-
о поверн ть на звичне місце

Київ і Чикаго обміняються 
досвідом
Наст пно о тижня деле ація з Києва візьме часть
масштабном бізнес-фор мі, я ий проходитиме в

Чи а о. Про це розповів олова КМДА Оле сандр
Попов прямом ефірі теле анал “Київ”.
“Наст пно о тижня нас че ають Чи а о. Ви зна-

єте, нас іль и серйозний потенціал цьо о амери-
ансь о о міста, я е, до речі, є нашим побратимом,
і там план ють навіть одн зі своїх ма істралей на-
звати в лицею Києва. Гот ється серйозний бізнес-
фор м, на я ом ми представимо свої пропозиції. І,
знов ж та и, б демо план вати, нехай з десяти
один, два або три прое ти — але ми однозначно ре-
аліз ємо їх нас в Києві. І це вже б де спіх”, —
певнений олова КМДА
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Нині в місь адміністрації роз лядається питання щодо подальшої передачі КП «Житлоінвестб д-УКБ» та КП «Спецжитлофонд» для доб дови та введення в е спл атацію ще іль ох
дов об дів
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Оновлена диспетчерська "швидкої"
прийняла за місяць понад 60 тисяч
викликів 
Столичні меди и приб вають до пацієнта майже
вдвічі швидше, ніж раніше
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Жест доброї волі 
Соціальний центр "Особлива дитина" отримав 1 млн
рн від бла одійни ів
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За ким "полюють" фінустанови? 
Найпоп лярніші ва ансії бан ах — ІТ-спеціалісти та
ризи -менеджери
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Оновлена диспетчерська “швидкої” прийняла
за місяць понад 60 тисяч викликів
Вже місяць бри ади лі арів “швид ої” приб вають до пацієнтів

майже вдвічі швидше, ніж раніше, вони та ож значно раще ом-
пле товані меди аментами. Про це в прямом ефірі теле анал “Ки-
їв” повідомив олова КМДА Оле сандр Попов. “На мою д м , цьо-
о ро в розвит швид ої медичної допомо и відб лася революція.
Разючих змін зазнала найстаріша станція “швид ої”, зо рема мо-
дернізована система диспетчеризації, наві аційне обладнання, при-
дбано 65 нових арет швид ої медичної допомо и, а та ож за пле-
но обладнання та меди аменти. Сьо одні в аптечці лі арів вже є до-
ро овартісні необхідні для пацієнтів препарати. Фінанс вання ме-
дичної ал зі столиці б ло збільшено в 6 разів завдя и підтримці
Президента та ряд . Наст пно о ро місь а влада план є продов-
жити омпле сн модернізацію ал зі охорони здоров’я”,— зазна-
чив Оле сандр Попов. В ГУ охорони здоров’я КМДА інформ ють, що
за допомо ою мобільно о зв’яз , мережі Інтернет та еле тронної
пошти, ви ористання с часних GPS-техноло ій єдина оперативна
диспетчерсь а сл жба ефе тивно ви он є свої ф н ції. Наразі в сто-
лиці за номером “103” мож ть одраз прийняти ви ли и 40 опера-
торів — автоматизована система не айно з’єдн є абонента з віль-
ним диспетчером. Завдя и GPS оператор передає ви ли найближ-
чій до пацієнта бри аді

Мешканцям будинку, який постраждав 
від пожежі, виплатили першу 
матеріальну допомогу
Близь о 30 сімей, я і постраждали в рез льтаті пожежі, що стала-

ся нещодавно в б дин на в лиці Мазепи, 3, вже отримали матері-
альн допомо від влади. Про це розповів олова КМДА Оле сандр
Попов. “Ми надаємо людям ма симальн допомо , нама аємося
швид о реа вати на цю подію, проводимо всі необхідні роботи з
подальшої е спл атації б дівлі та з надання матеріальної допомо и.
Вже 27 сімей отримали по 10 тисяч ривень. Після то о, оли ми
з’яс ємо, я і втрати б ли понесені, то ще збільшимо ці виплати. Але
це вже б де персонально, за рез льтатами роботи омісії, я а ви-
значить, я і реальні збит и б ли завдані”,— зазначив він. На ада-
ємо, пожежа в житловом б дин на в л. Івана Мазепи, 3 сталася
в ніч з 20 на 21 листопада. Під час асіння во ню б ло ева йовано
96 меш анців б дин з 55-ти вартир. Пол м’я знищило 600 в. м
дах та вісім помеш ань

Цифра дня

560 000 000 
гривень виведених у "тінь" податків повернули до бюджету підрозділи
столичної податкової міліції в 2012 році 
Про це повідомив перший заступник голови ДПC у м. Києві —
начальник управління податкової міліції ДПC у м. Києві Ігор Усик 
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Жест доброї волі
Соціальний центр "Особлива дитина" отримав 1 млн грн 
від благодійників
Євгенія ПІДКАМІНА
“Хрещатик”

У Києві наліч ється близь-
о восьми тисяч дітей,
хворих на ДЦП. Допома а-
ють бать ам до лядати за
ними місь их та бла о-
дійних центрах. Підтрима-
ти одн з та их станов,
де проводиться цілодобо-
вий до ляд за дітьми з ор-
анічними раженнями
нервової системи, виріши-
ла омпанія “АВТ Бава-
рія” — імпортер престиж-
них маро авто. Вчора
сертифі ат на с м 1 міль-
йон ривень рочисто пе-
редали ви онавчом ди-
ре тор Київсь о о об’єд-
нання спіл и самаритян
У раїни Світлані Лев ов-
сь ій за часті Надзвичай-
но о і Повноважно о Посла
Німеччини в У раїні до то-
ра Крістофа Вайля та за-
ст пни а олови КМДА
Леоніда Новохать а.

За словами гендиректора “АВТ

Баварія” Олександра Тимофеєва,

рішення щодо виділення коштів на

благодійність було прийнято після

того, як у листопаді поточного року

компанія “АВТ Баварія” досягла

найкращого результату з продажів

за всю історію своєї діяльності в

Україні. “Нашу компанію супрово(

джує успіх, і ми хочемо ним поділи(

тися. Саме тому передаємо благо(

дійний внесок у розмірі 1 мільйон

гривень Київському об’єднанню

спілки самаритян України. Ми спо(

діваємося, що ця пожертва стане

справжнім новорічним подарунком

та підтримкою діткам, які потребу(

ють турботи та уваги”,— зазначив

він.

Подякував компанії за такий сер(

дечний жест Надзвичайний та Пов(

новажний Посол Німеччини в

Україні доктор Крістоф Вайль. “Я

впевнений, що ця допомога піде на

користь дітям. А саме тим, які пере(

бувають у соціальному центрі

“Особлива дитина”,— відмітив у

вступному слові посол.

За словами Світлани Левковської,

благодійний внесок спрямують на

облаштування 10 додаткових місць

для підлітків. Також частину грошей

використають на створення мобіль(

ної служби догляду за важкохворими

дітьми вдома та на придбання на(

вчально(ігрових матеріалів для про(

грами навчання батьків і персоналу з

догляду за дітьми, які хворі на ДЦП.

Зазначимо, що перший в Україні

центр тимчасового цілодобового пе(

ребування важкохворих дітей і під(

літків з органічними ураженнями

нервової системи “Особлива дити(

на” був створений Київським об’єд(

нанням спілки самаритян України у

вересні 2009 року. До закладу прий(

мають пацієнтів, які потребують

стороннього догляду, віком від 3(х

до 18(ти років. Одночасно у центрі

може перебувати 14 дітей.

Як зауважив заступник голови

КМДА Леонід Новохатько, міська

влада й надалі підтримуватиме

центр, а вже незабаром схожий за(

клад з’явиться у Деснянському

районі. Він фінансуватиметься ви(

нятково з міського бюджету.

“Традиції меценатства в столиці

дуже давні і приємно, що вони не

зникли й по сьогодні. У Києві про(

живає 8 тисяч дітей, хворих на ДЦП.

І підтримати їх ми можемо двома

шляхами — за допомогою держави

та благодійних організацій. Тож вже

через 2(3 тижні, завдяки зусиллям

міської влади, відкриється центр пе(

ребування дітей, хворих на ДЦП, в

Деснянському районі. Перекона(

ний, що лише у такій співпраці му(

ніципалітету та доброчинних фондів

ми зможемо допомогти важкохво(

рим діткам”,— розповів “Хрещати(

ку” Леонід Новохатько

Створюємо казковий Київ разом
Міська влада закликає підприємства прикрашати власну територію
святковою ілюмінацією
Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Новорічні свята невпинно
наближаються, тож ияни
вже жваво ці авляться
свят овими при расами та
подар н ами. Не стоїть
осторонь і місь а влада.
Я же повідомляв “Хре-
щати ”, столиці на мин -
лом тижні розпочали ро-
бот з монтаж новорічної
ілюмінації центральній
частині міста. Яс равими
во нями незабаром зася-
ють Хрещати та інші в -
лиці серці столиці.

Аби Київ дійсно засяяв по(ново(

річному, а в усіх киян та гостей міста

був святковий і піднесений настрій,

голова КМДА Олександр Попов

звернувся до підприємств, установ

та організацій столиці з пропози(

цією взяти активну участь у встанов(

ленні новорічно(різдвяної ілюміна(

ції. Так, кожен, хто бажає, може

прикрасити фасад будівлі своєї уста(

нови та прилеглу до неї територію,

зелені насадження, вітрини. Це до(

поможе створити неперевершений

святковий образ Києва.

“Оригінальна новорічна ілюміна(

ція вже стала традиційним атрибу(

том сучасної європейської столиці. І

мені дуже хочеться, аби Київ осо(

бливо красивим та ошатним зустрі(

чав Новий 2013 рік. І тут є повна

свобода для польоту фантазії та про(

явлення доброго смаку як підприєм(

ців, так і всіх киян. Адже, окрім ко(

мунальних служб, які традиційно

прикрашають столицю святковим

освітленням, до цього процесу може

долучитися кожен охочий”,— зазна(

чив Олександр Попов.

Тим часом підприємці уже актив(

но прикрашають власні будівлі.

Найказковішими вогнями вже ви(

грає споруда столичної кондитер(

ської фабрики Roshen, яка ось уже

декілька років поспіль дивує киян

яскравими новорічними барвами.

Всі об’єкти фабрики облаштовані

тисячами світодіодів, які перетво(

рюють її на казковий замок. Гірлян(

ди працюють на фотоелементах і ре(

агують на зміну освітлення. Пер(

шим загоряється найвищий об’(

єкт — труба котельні. За нею — вер(

хівки башточок. Вимикається “каз(

кове місто” тільки о першій ночі.

Вже незабаром різноманітними

барвами гірлянд засяє центр столи(

ці — Майдан Незалежності, Хреща(

тик, головні вулиці міста. Усі будівлі

на Майдані Незалежності прикра(

сять святковими вогнями. По(ново(

річному засяє і фасад будівлі КМДА

на Хрещатику, а над проїжджою час(

тиною вулиці встановлять святкові

гірлянди. На деревах вздовж дороги

прилаштують світлодіодні краплини.

Білими гірляндами у вигляді золо(

тавих іскристих куль причепурять

вулицю Богдана Хмельницького, а

над Європейською площею, як і ми(

нулого року, змонтують світлодіодні

вогні у вигляді яскравого листя. На

деревах поряд із філармонією розві(

сять сніжинки та мерехтливі буруль(

ки. А дерева вздовж бульвару Лесі

Українки прикрасять двома сотнями

світлодіодних метеликів. Уздовж ву(

лиці Грушевського і Володимир(

ського узвозу на опорах встановлять

оригінальні дизайнерські завитки та

світлові панно. А над бульваром Та(

раса Шевченка цієї зими розвісять

величезні світлові пір’їни.

Зазначимо, аби створити собі но(

ворічний настрій, достатньо при(

красити яскравими гірляндами бал(

кон власної квартири, що за бажан(

ням може зробити кожен киянин

З 15 грудня у столиці запрацюють 
ялинкові базари
До 31 р дня в Києві ф н ціон ватим ть спеціальні майданчи и з

продаж нат ральних ялино на території стаціонарних за ладів
тор івлі та рин ів. Крім то о, ияни змож ть придбати новорічне де-
ревце на сільсь о осподарсь их ярмар ах. Про це повідомляють в
ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання населення
КМДА. Від риватим ть ялин ові базари пост пово, врахов ючи по-
пит меш анців міста на хвою протя ом попередніх ро ів. На адаємо,
що на всі дерева, що надійд ть продаж, продавців повинні б ти
до менти про походження рослин, на ладна, а т на вир б або на
за п , висново радіоло ічно о онтролю та сертифі ат. Крім то-
о, сі дерева ліс осп мають б ти проштамповані. Я що ж вони
надходять від посередни а, ялин и та сосни помічають еле тронни-
ми чіпами з інформацією щодо лісництва, вид , сорт та я ості зе-
лених рас нь

На заміну ескалаторів метро 
витратять понад 
200 мільйонів гривень
Усі ес алатори столично о метрополітен , я і відсл жили понад 50

ро ів, замінять. Про це повідомив олова КМДА Оле сандр Попов під
час прямо о ефір на теле аналі “Київ”. “Сьо одні ми маємо 18 ес а-
латорів, я і працюють від само о почат роботи иївсь о о метропо-
літен , і вони вже давно потреб ють модернізації. Саме том цьо о ро-

б ла затверджена про рама повної заміни всіх зношених механіз-
мів, я а передбачає виділення понад 200 мільйонів ривень на відпо-
відні роботи. Я д маю, що наст пно о, 2013 ро , ми за ладемо необ-
хідні рес рси на вирішення цієї проблеми”,— зазначив він. На адаємо,
протя ом ро фахівці КП “Київсь ий метрополітен” проводять обо-
в’яз овий плановий техо ляд і ремонт підйомни ів, я і мають тривалий
термін е спл атації, на всіх станціях підзем и

Першим вузом, де з’явиться 
безкоштовний WiFi=доступ 
до Інтернету, стане КПІ
КМДА план є в середині р дня вибрати ніверситет, що стане пер-

шим вищим навчальним за ладом, де б де введено без оштовний WiFi-
дост п до Інтернет . Про це повідомив заст пни олови КМДА Р слан
Крамарен о. “У середині р дня б де обрано перший ВНЗ, я ом най-
ближчим часом з’явиться без оштовний WiFi”,— зазначив пан Крама-
рен о. На адаємо, що 1 листопада б в створений сайт — wifi. ua, на
я ом проводилось олос вання з визначення та о о виш , на сьо одні
лідером по іль ості набраних олосів є Національний технічний нівер-
ситет “Київсь ий політехнічний інстит т” (КПІ). На адаємо, що прое т із
забезпечення без оштовно о WiFi-дост п до Інтернет в ніверситеті
б де реалізований за ошти спонсора — омпанії Kyiv Free WiFi

У середу відбудуться три ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, 28 листопада столиці відб д ться
три сільсь о осподарсь і ярмар и. Та , сьо одні тор ватим ть в Дніп-
ровсь ом районі на просп. Возз’єднання, 2-10; в Подільсь ом — на
просп. Правди, 31-35; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а. На
ярмар ах споживачам в широ ом асортименті б д ть запропоновані
різноманітні прод ти харч вання за цінами на 10-15 % нижчими від
рин ових

Каз овими во нями вже ви рає б дівля столичної ондитерсь ої фабри и Roshen, я а ось же де іль а ро ів поспіль див є
иян яс равими новорічними барвами

Голова КМДА Олександр Попов звернувся 
до столичних підприємств, установ та організацій 

з пропозицією взяти активну участь у встановленні
новорічно%різдвяної ілюмінації

Отримані ошти план ють спрям вати на розширення центр до ляд за хворими дітьми
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За 2%3 тижні, завдяки зусиллям міської влади, у
столиці, в Деснянському районі, відкриється центр

перебування дітей, хворих на ДЦП



Тенденції

Ділові новини

Угоду про вільну торгівлю 
з ЄС підпишуть у 2013 році
Міністр е ономічно о розвит

й тор івлі Петро Порошен о
про ноз є, що технічн під отов
до підписання те ст оди про
зон вільної тор івлі з Європей-
сь им Союзом б де завершено
до інця поточно о ро . “Ми
маємо всі підстави вважати, що
до інця ро технічн процед р
(під отов оди до підписання),
в лючаючи пере лад всіма мова-
ми раїн-членів ЄС, б де завер-
шено”,— с азав міністр. Він до-
дав, що міністерство вже завер-
шило робот над остаточним те -
стом до мента ан лійсь ою мо-
вою. На адаємо, прем’єр-міністр
Ми ола Азаров сподівається на
підписання оди про зон вільної
тор івлі з ЄС др ій половині
2013 ро , повідомляють “У раїн-
сь і новини”

Програму “Доступне житло”
продовжать у 2013 році

Міністерство інфрастр т ри
про ноз є прийняття про рами
“Дост пне житло” на 2013 рі
р дні. Про це заявив віце-пре-

м’єр-міністр, міністр інфрастр -
т ри Борис Колесні ов. Із йо о
слів, про рама б де прийматися
щоро з визначенням обся ів
фінанс вання й ре іонів, я і прий-
матим ть ній часть. “Брати
часть про рамі “Дост пне жит-
ло” б д ть найбільш “висо о-
оплач вані” ре іони, з висо ою
“білою” зарплатою — Київ і об-
ласть, Донець а, Дніпропетров-
сь а, Запорізь а, Хар івсь а об-
ласті”,— с азав він. Усьо о в
У раїні, зі слів пана Колесні ова,

рам ах про рами “Дост пне
житло” в 2013 році план ється
поб д вати 10 тис. вартир, а до
2015 ро вийти на 100 тис. вар-
тир. У наст пном році ряд пла-
н є виділити 1 млрд ривень із
держбюджет на реалізацію про-
рам б дівництва дост пно о
житла

У Києві з’явиться посольство
ОАЕ

Об’єднані Арабсь і Емірати о о-
лосили про від риття найближчим
часом Києві сво о посольства,
що зміцнить двосторонню взає-
модію і відповідатиме інтенсифі-

ації двосторонніх онта тів. Про
це йдеться спільній заяві за під-
с м ами офіційно о візит Прези-
дента У раїни до ОАЕ. У до мен-
ті зазначається, що Ві тор Ян о-
вич та шейх Халіфа бін Заїд Аль
На аян об оворили омпле с пи-
тань двосторонніх відносин різ-
них ал зях, а та ож широ ий
спе тр ре іональних і міжнарод-
них питань, я і представляють
взаємний інтерес. Президенти
позитивно оцінили діяльність
спільної раїнсь о-еміратсь ої
омісії з тор овельно-е ономічно-
о співробітництва, я а вже про-
вела де іль а спішних засідань.
Сторони домовилися а тивіз ва-
ти співробітництво промисловій,
інвестиційній, авіаційній, б ді-
вельній та війсь овій сферах.
О рім то о, Ві тор Ян ович за-
просив очільни а ОАЕ відвідати
У раїн

Розпочато будівництво 
СПГ'терміналу

У раїна почала б дівництво
з’єднання майб тньо о термінал
з ре азифі ації с раплено о при-
родно о аз в Одесь ій області з

азотранспортною системою ра-
їни. На першом етапі передбаче-
но б дівництво азопровод дов-
жиною 42 м. Це дозволить прий-
мати до 5 млрд б. м аз на рі .
На др ом етапі заплановано
про ладання азопровод довжи-
ною 23 м, що дасть можливість
приймати бла итне паливо в ма -
симальном обсязі — до 13,35
млрд б. м на рі . Б дівництво
азопровод б де здійснюватися
власними силами омпанії
“У ртранс аз”, а саме б дівельно-
монтажною фірмою “У р азпром-
б д”. Іспансь а омпанія Enagas
має намір стати одним із інвесто-
рів спор дження СПГ-термінал .
На адаємо, він б де розміщений
біля морпорт “Южний”, б д ва-
тим ть йо о 2 чер и, а введення
об’є т в е спл атацію заплано-
вано на 2016 рі . Вартість
зведення СПГ-термінал станови-
тиме 969 млн євро

95 % столичних платників
ПДВ звітують “електронкою”

За 10 місяців поточно о ро
іль ість платни ів, я і надсила-
ють звітність з ПДВ в еле трон-

ном ви ляді, ся н ла 95 %. Та-
ом зростанню посприяла мож-
ливість без оштовно о отриман-
ня платни ами лючів еле трон-
но о цифрово о підпис . У сто-
лиці за час роботи відділень а -
редитовано о Центр сертифі а-
ції лючів, що працюють ожно-
м Центрі обсл ов вання плат-
ни ів подат ів, зареєстровано
понад 22 тисячі лієнтів, я им ви-
дано більш ніж 39 тисяч лючів.
На сьо одні фахівці подат ової
працюють над розширенням
можливостей цьо о сервіс . Та ,
до інця ро платни и, я і отри-
мали еле тронний цифровий під-
пис та посилені сертифі ати
лючів, матим ть змо та ож по-
давати звітність в еле тронном
ви ляді до Пенсійно о фонд та
Державно о омітет статисти и
У раїни

Кількість активних 
платіжних карток 
збільшилася 
до 34,8 млн штук
У липні — вересні іль ість а -

тивних платіжних арто (за я и-
ми б ла зроблена хоча б одна

видат ова операція за останні 3
місяці) збільшилася на 8,1 %,
або на 2,622 млн шт (із 32,199
млн — до 34,821 млн шт ). Про
це с азано в повідомленні НБУ.
За альна іль ість платіжних
арто в обі , термін дії я их не
завершився, 3 варталі збіль-
шилася на 4,7 %, до 65,611 млн
шт . У той же час за альна іль-
ість бан оматів ІІІ варталі
збільшилася з 32 903 — до
34 559 одиниць, а платіжних
терміналів — з 138 604 до
146 211 шт

У жовтні середня зарплата
підвищилася на 1,5 %

У жовтні середня заробітна
плата підвищилася порівняно з
вереснем на 1,5 %, або на 46
ривень — до 3 110 ривень на
місяць. Про це повідомляє Дер-
жавна сл жба статисти и. Най-
вищий рівень зарплат зареєс-
трований Києві, де середня
зарплата с ладає 4688 ривень
на місяць. Найнижчий рівень за-
фі сований Тернопільсь ій об-
ласті — 2 266 ривень на мі-
сяць

Валютний 
ринок дещо
стабілізувався
Курс продажу готівкового 
долара на цьому тижні 
може знизитися
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Різниця між середнім отів овим і без отів овим рсом
продаж амери ансь ої валюти в У раїні за мин лий
тиждень знизилася на 1,9 опій и — до 4,7 опій и, що
в аз є на певн стабілізацію валютно о рин в раїні.
За словами е спертів, після дося нення та их висо их
значень (5—6 опійо ) рс долара в раїні почав зни-
ж ватися. На цьом тижні, за про нозами фахівців, він
переб ватиме в діапазоні 8,20—8,218 рн.

Євро

Курс продажу безго�

тівкового євро в Україні

за минулий тиждень під�

вищився на 0,79 % — до

10,533 грн. Середній

курс готівкового євро

знизився на 0,11 % — до

10,645 грн. Зростання

цієї валюти на поточно�

му тижні може продов�

житися. Експерти ра�

дять звернути увагу на

дані в США по ринку

нерухомості за жовтень,

які можуть виявитися

гіршими за вересневі й надати підтримку європейській валюті. Також на бо�

ці євро можуть виступити дані по інфляції Єврозони за листопад. Із новин,

які можуть чинити тиск на євро цього тижня, варто виділити індекс спо�

живчої довіри в США за листопад, а також дані по рівню безробіття Євро�

зони за жовтень.

Рівнем підтримки для євровалюти, за прогнозами аналітиків FOREX

CLUB в Україні, буде виступати значення 1,2800; рівнем опору — 1,3150.

Середній курс продажу готівкового євро в Україні в цьому випадку буде пе�

ребувати в межах 10,51—10,80 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара в Україні на минулому тижні знизив�

ся на 0,45 % — до 8,162 грн. Середній курс продажу готівкового — на 

0,67 % — до 8,21 грн. Середній денний обсяг торгів доларами США на між�

банку становив 1192 млн доларів. Зниження вартості цієї валюти в Україні

пов’язане з введенням нових законодавчих заходів регулювання готівково�

го та безготівкового ринків, у тому числі, запровадженням обов’язкового

продажу 50 % експортної валютної виручки.

Різниця між середнім готівковим і безготівковим курсом продажу амери�

канської валюти в Україні за минулий тиждень знизилася на 1,9 копійки —

до 4,7 копійки, що вказує на деяку стабілізацію валютного ринку в країні.

Як правило, після досягнення таких високих значень (5—6 копійок) курс

долара починав знижуватися.

Курс продажу готівкового долара на поточному тижні, за інформацією

аналітиків FOREX CLUB в Україні, залишиться незмінним або навіть зни�

зиться. Це буде пов’язано з новими правилами роботи на готівковому і без�

готівковому валютному ринках з боку НБУ. Дещо підтримає гривню

нинішня тенденція зниження курсу долара на світовому валютному ринку.

“Середній курс продажу готівкового долара на цьому тижні, ймовірно, пе�

ребуватиме в діапазоні 8,20—8,218 грн.”,— прогнозують фахівці.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля в Україні за минулий тиждень підви�

щився на 1,75 % — до 0,262 грн. Середній курс продажу готівкового — на

0,42 % — до 0,265 грн. Така динаміка курсу російської валюти в Україні ви�

кликана зростанням рубля проти американського долара на тлі позитивних

очікувань виділення кредиту Греції, хороших економічних новин із Єврозо�

ни і Дня Подяки в США.

Зростання російської валюти на поточному тижні може продовжитися.

Підтримати рубль, скоріше за все, зможуть дані по інфляції в Єврозоні, а

також по ринку нерухомості в США. Негативний вплив може виходити від

публікації індексу споживчої довіри в США за листопад, а також рівня без�

робіття в Єврозоні за жовтень. Прогнозний діапазон коливання середнього

курсу продажу готівкового рубля в Україні на нинішньому тижні —

0,263—0,269 грн
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За ким "полюють" 
фінустанови?
Найпопулярніші вакансії у банках — ІТ!спеціалісти 
та ризик!менеджери
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

У 2010—2011 ро ах в мо-
вах виход е ономі и з
першої хвилі ризи і а ти-
візації фінансово о се тор
бан и розширювали або
створювали роздрібний
бізнес, від риваючи і опти-
міз ючи відділення та фі-
лії. Цьо оріч для них а т -
альнішим є не збільшення
іль ості відділень, а
ефе тивне ви ористання
вже діючих. Відповідно,
попит на валіфі ований
персонал бан івсь ій
сфері зростає. “Хрещати ”
з’яс вав, я их фахівців
ш ають фін станови і
я ою є процед ра відбор .

Хороші управлінці 
залишаються в ціні

Фахівці порталу rabota. ua прове�

ли аналітичний розріз ринку праці в

банківській сфері й визначили ос�

новні тенденції у поточному році. За

їхніми даними, незважаючи на фі�

нансову кризу, кількість вакансій

для банківських співробітників не

зменшилася. “Розуміючи глобальні

зміни фінансового ринку, банкіри

намагаються оптимізувати кадровий

склад своїх регіональних підрозді�

лів,— зауважують експерти.— Бага�

то банків переорієнтували продук�

товий портфель з акцентом на об�

слуговування корпоративного біз�

несу, а також провели скорочення

роздрібної мережі відділень”.

Оптимізація роботи бек�офісів

(відділень банків.— Авт.) починаєть�

ся, перш за все, з керівників, бо саме

завдяки їм банк організовує продаж

послуг юридичним та фізичним осо�

бам в певному регіоні. У результаті

кількість вакансій для керівників

відділень, за даними порталу rabota.

ua, у другому кварталі 2012 року

зросла в 1,8 разу в порівнянні з пер�

шим кварталом минулого року. Ана�

літики підрахували, що на кінець

другого кварталу цього року конкурс

на позицію керівника відділення або

філії банку склав 10 осіб на місце.

“Через те, що низка системних

банків скоротили мережу, нестачі у

банківських працівниках на ринку

праці не спостерігається. Щодо

співробітників бек�офісу або фінан�

сового моніторингу, то конкуренція

серед кандидатів дуже висока, адже

це саме ті ланки, робота на яких

найбільше автоматизується прак�

тично усіма банками. Якщо йдеться

про фронт�офіс (головний офіс.—

Авт.), то, як правило, банки самі ве�

дуть пошук успішних менеджерів із

продажу. До керівників середньої

ланки, як�от начальник відділення,

висуваються більш жорсткі вимоги,

тому процес закриття такої вакансії

триває трохи довше, ніж лінійного

персоналу”,— зауважує “Хрещати�

ку” директор департаменту управ�

ління персоналом “Укргазбанку”

Олексій Сокол.

Вимоги до керівників середньої

ланки доволі жорсткі. У першу чер�

гу, це успішний досвід роботи, зро�

зумілі та прозорі причини звільнен�

ня з попередніх місць роботи, пози�

тивна ділова репутація.

“Конкурс на такі посади в нашому

банку — близько двадцяти осіб на од�

ну посаду,— стверджує Олексій Со�

кол.— Безумовно, перевага надаєть�

ся кандидатам, яким на попередніх

місцях роботи вдалося наростити

якісні кредитний

та депозитний

портфелі, проде�

монструвати при�

буткову роботу

відділення. Також

слід звернути ува�

гу на рівень поса�

ди та професійну

сфокусованість.

Наприклад, якщо

для кандидата на посаду начальника

відділу, управління, департаменту

обов’язковими будуть наявність ор�

ганізаторських здібностей та лідер�

ських якостей, то для аналітика важ�

ливими будуть ретельність та уваж�

ність, а для оператора контакт�цен�

тру — комунікабельність та стресова

стійкість”.

За словами директора департа�

менту по роботі з персоналом

“Universal Bank” Тетяни Костючен�

ко, зазвичай процедура відбору на

вакансію складається з декількох

етапів: попереднього відбору резю�

ме кандидатів на відповідність ос�

новної інформації про претендента

загальним вимогам вакантної поса�

ди; співбесіди по телефону, основ�

ною метою якої є деталізація загаль�

ної інформації про кандидата, що

представлена в його резюме; індиві�

дуальної співбесіди, яка може про�

водитись у декілька етапів; тесту�

вання для виявлення рівня практич�

них навичок та компетенції; пере�

вірки рекомендацій.

Банки шукають 
ризик'менеджерів

Фахівці з ризик�менеджменту були

й залишаються однією з найдорожчих

категорій банківських службовців.

Основним посадовим обов’язком ри�

зик�менеджерів у банку є оцінка ри�

зиків за кредитними операціями. Фі�

нансова криза засвідчила, що раніше

ставлення до роботи таких спеціаліс�

тів було не дуже серйозним, але зараз

ситуація кардинально змінилася.

“Найвищий конкурс у банківській

сфері спостерігається саме на вакансії

ризик�менеджерів — 16 осіб на місце.

Але слід зауважити, що більшість здо�

бувачів нещодавно закінчили ВНЗ і

не мають необхідних навичок. А бан�

ки шукають фахівців із досвідом ро�

боти, аналітич�

ними здібностя�

ми, розумінням

о с о б л и в о с т е й

функціонування

фінансових ін�

ститутів, знан�

ням фінансових

ризиків”,— пояс�

нюють експерти

порталу rabota.ua.

Також спостерігається стійкий

попит на фахівців для роботи з

проблемною заборгованістю. За рік

кількість вакансій для них виросла в

2,7 разу, але і конкурс на вакантні

посади залишається високим — 14

осіб на місце.

Різко збільшилася і кількість ва�

кансій для фахівців у сфері банків�

ських IT�систем (розробників, IT�

аналітиків, системних адміністрато�

рів). Експерти прогнозують, що не�

забаром стане відчутним дефіцит та�

ких кадрів, тому що вже зараз знай�

ти банківських IT�фахівців стає де�

далі важче.

“У 2012 році багато банків пере�

глянули свої бюджети, поступово

збільшуючи інвестиції у ІТ�оснаще�

ність. Вони намагаються орієнтува�

тися не на короткостроковий пері�

од, зменшуючи витрати, а на довго�

строковий — вибудовуючи страте�

гію розвитку банку. Як наслідок,

зростає попит на кваліфікованих

спеціалістів у галузі ІТ”,— ствер�

джують фахівці.

Чим мотивують банкірів

Кар’єрне зростання залишається

одним із найбільш ефективних спо�

собів нематеріальної мотивації для

співробітників банків. Перспектива

кар’єрного росту орієнтує їх на висо�

кі результати і підвищення професій�

ного рівня. Водночас банк як велика

організація зацікавлений у підготовці

власного штату управлінців і кваліфі�

кованих фахівців, що дозоляє прово�

дити ротації за рахунок власних ре�

сурсів.

“Таким чином, система кар’єрного

розвитку впливає на зниження показ�

ників плинності кадрів, підвищує рі�

вень лояльності й компетентності фа�

хівців. Кар’єрний розвиток для спів�

робітників роздрібного бізнесу нашо�

го банку представлений у двох на�

прямках — горизонтальне і верти�

кальне переміщення. Вертикальний

ріст — своєрідна драбина, де кожна

сходинка є поступово вищою поса�

дою, підйомом на більш високий рі�

вень в ієрархії організації. Водночас

важливо пам’ятати, що не у всіх є

прагнення, а головне — здатність ке�

рувати і рухатися “нагору”. Для таких

співробітників передбачені різнома�

нітні можливості горизонтального

розвитку — суміжні чи нові спеціаль�

ності й відповідні зміни посади”,—

пояснює “Хрещатику” заступник на�

чальника департаменту менеджменту

персоналу “УкрСиббанку BNP Paribas

Group” Яніна Ольховська.

Плинність кадрів у банківській

сфері, на думку фахівців, є відносно

невисокою — до 10 % на рік. Пере�

важно вона пов’язана зі структурни�

ми змінами всередині фінустанов, а

саме — процедурами централізації

та переходу на єдиний баланс та за�

лученням аутсорсингу на певні не�

профільні для банку ланки.

Також банкіри активно наймають

та навчають осіб без досвіду роботи та

студентів, які можуть поєднувати на�

вчання у ВНЗ із роботою на неповний

робочий день. У більшості фінустанов

існує одна або декілька програм ста�

жування, проходження практики та

працевлаштування для студентів та

випускників.

“До посад, на які може розглядати�

ся ця категорія кандидатів, зокрема

належать фахівці інформаційно�до�

відкового центру (Call Centre). Після

працевлаштування спеціалісти даних

категорій проходять інтенсивне на�

вчання за професійним напрямком і в

подальшому через рік роботи вони

можуть претендувати на більш високі

посади, наприклад, фахівця відділен�

ня з обслуговування клієнтів”,— під�

сумовує директор департаменту по

роботі з персоналом “Universal Bank”

Тетяна Костюченко

Найвищий конкурс 
у банківській сфері
спостерігається на

вакансії ризик$
менеджерів — 16 осіб 
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В основі адаптивних підходів до

організації освіти дітей дошкільного

віку лежать ідеї соціал�конструкти�

візму. Згідно з їх положенням, кожна

дитина — це особа, яка активно

конструює знання й уявлення у про�

цесі власної активної взаємодії з нав�

колишнім середовищем. Навчання

ж покликане сприяти розвитку до�

шкільнят. З цією метою педагоги ди�

тячого закладу № 273 зосереджують�

ся насамперед на внутрішній моти�

вації дітей, керуючись тезою, що на�

вчання ефективне лише тоді, коли

їхні вихованці самі прагнуть чогось

навчитися, зрозуміти, відкрити для

себе нове. Так на дошкільному рівні

освіти прагнуть зберегти самоцін�

ність дитинства і сформувати осо�

бистісні якості дітей, які стануть ос�

новою успішного подальшого на�

вчання. А школа, як наступник до�

шкільної освіти, продовжує розвива�

ти потенціал хлопчаків і дівчаток,

розкритий ще у садочку.

Дошка вибору, коробка 
почуттів та інші цікавинки
для малят

Кожен день у дитячому садку

№ 273 починається з ранкового ко�

ла — зустрічі всієї групи на початку

дня з вихователем, з привітання

один одного, обміну думками,

створення позитивної атмосфери,

розуміння того, що ти є членом ко�

лективу.

Кожна група поділена на осеред�

ки діяльності: ігрова, дослідниць�

ка, театралізована, конструюваль�

на, зображувальна, фізична, робота

у зошитах та з книжками, складан�

ня пазлів. Для розвитку дітлахів

безперервно додаються нові мате�

ріали, змінюються існуючі, тимча�

сово або назавжди прибираються

ті, що не викликають сталого інте�

ресу.

Наповнюваність осередків також

залежить від теми, яку зараз вивча�

ють малюки — це і атрибути для

творчих ігор, дидактичні ігри, роз�

мальовки, матеріал для дослідів.

Емоційні куточки, які є у кожній

групі, надають інформацію про

емоційний стан кожної дитини. Це

допомагає налагоджувати та під�

тримувати позитивну атмосферу —

адже це і є одним з головних зав�

дань педагога.

Колектив дошкільного закладу

розробив дошку вибору, яка міс�

тить зображення різних видів ді�

яльності та перелік прізвищ

вихованців, які за допомогою по�

значок роблять свій вибір. Дошка

вибору є однією з важливих прак�

тик адаптивної освіти. Адже діти

зазвичай не люблять, коли ми об�

межуємо їхню свободу. Їм потрібно

надавати право самостійного вибо�

ру, оскільки це стимулює їхню до�

слідницьку й експериментальну ді�

яльність, активізує внутрішні здіб�

ності. Дошка вибору і є тим стиму�

люючим фактором у розвитку са�

мореалізації, допомагаючи малю�

кам свідомо обирати вид діяльності

і тим самим демонструвати свої пе�

реваги та інтереси.

Також вихователями дитячого

садочку була впроваджена “короб�

ка почуттів”. Вона використовує�

ться у різних формах роботи і допо�

магає вихованцям розібратися у

безлічі почуттів, вчить їх контро�

лювати та розуміти почуття інших

людей. Дошкільнята також на�

вчаються залагоджувати конфлікт�

ні ситуації в більш конструктивний

спосіб. Тож “коробка почуттів” ви�

користовується і як профілактич�

ний засіб для запобігання виник�

ненню соціально�емоційних проб�

лем.

Освітні інновації дитсадка 
відзначили золотою 
медаллю

“Освітній процес в дошкільному

закладі № 273 організовано таким

чином, щоб кожна дитина набувала

повноцінний досвід в процесі влас�

ного активного освоєння предмет�

но�ігрового і соціального середови�

ща. При цьому передбачена систе�

ма моніторингу, яка забезпечує ро�

зуміння проблем кожного дошкіль�

ника та вчасне втручання педагога

завдяки застосуванню ефективних

педагогічних практик”,— розповіла

“Хрещатику” директор дитсадка

Наталія Овчарек.

За її словами, впровадження в ос�

вітньому процесі принципів адап�

тивної освіти показали незапереч�

ний позитивний результат не тільки

у формуванні пізнавальних інтере�

сів дітей, а також у розвитку кожної

особистості. Тож не дивно, що ди�

тячий садок № 273 справедливо от�

римав золоту медаль на ІV виставці

“Інноватика в сучасній освіті” за

гідне представлення досягнень сто�

личного дошкільного виховання на

національному форумі освітніх ін�

новацій

28 листопада — початок
Різдвяного посту

Через покаяння, піст, молитву і милостиню,

що виражаються в любові до ближнього, ми упо�

дібнюємося до нашого Спасителя Ісуса Христа.

За св. Симеоном Солунським, “піст Різдвяної

Чотиридесятниці зображує піст Мойсея, який,

постивши сорок днів і сорок ночей, отримав на

кам’яних скрижалях написані слова Божі. А ми,

постячи сорок днів, споглядаємо і приймаємо

живе слово від Діви, написане не на камені, але

втілене і народжене, і долучаємося до Його Боже�

ственного тіла”.

Різдвяний піст дає нам можливість виявити Бо�

гові подяку за всі дари, якими Він нас обдарував і

обдаровує, та проявити свою любов до ближньо�

го, до потребуючого і до самого Бога. Христос бо

говорить до нас: “Істинно кажу вам: усе, що ви

зробили одному з Моїх братів найменших — ви

Мені зробили” (Мт. 25, 40). Папа Лев Великий на�

голошує: “Як Господь винагородив нас плодами

землі, так і ми під час цього посту повинні бути

щедрими до бідних”. Через правдиву милостиню і

щедрість до бідних, які полягають в тому, “щоб не

знала лівиця, що чинить правиця” (стихирь з дру�

гої неділі Великого Посту), ми очищуємося від са�

молюбства і удосконалюємося в любові до ближ�

нього, що одночасно означає і в любові до Бога.

Любов до Бога є неможлива без покаяння, сен�

сом якого є, як каже прп. Ісаак Сирійський, “по�

лишення колишнього і печаль над учиненим, а

також серце скрушене й упокорене”. Через наше

покаяння радіє все небо, бо “покаяння — праз�

ник Богові; Євангеліє каже, що Бог радіє більше

з одного грішника, що кається, ніж з дев’яноста

дев’ятьох праведників, що їм не треба покаяння

(Лк. 15, 7). “Каяття, влаштовуючи празник Бого�

ві, саме небо закликає на бенкет. Ангели радіють,

коли покаяння запрошує їх на гостину. Всі чини

небесні ликують, бо звеселяються покаянням”

(преп. Єфрем Сирійський).

Щоб зрозуміти глибину і суть посту, кожний з

нас мусить цілковито зануритись в молитву, бо

тільки в молитві, в тісному особистому зв’язку з

Богом піст стає не тягарем, а насолодою і пере�

творює нас в нову людину, в людину світла, лю�

бові і добра. Св. Василій Великий говорить: “Піст

заносить молитву до неба, стає для неї крилами

до лету вгору. Піст — приріст домів, мати здо�

ров’я, вихователь молоді, окраса старців, добрий

супутник, вірний друг дому для подружжя”. Піст

є тим часом, коли ми можемо себе в особливий

спосіб присвятити Богові, бо “якщо ми не може�

мо віддати Богові все своє життя, то присвятімо

Йому безроздільно хоча б періоди постів — поси�

лимо молитву, помножимо милосердя, приборка�

ємо пристрасті, примиримося з ворогами” 

(о. Олександр Єльчанінов).

Піст є чимось глибшим, ніж утриманням себе

від їжі. Св. Іван Золотоуст про це говорить: “Хто

обмежує піст одним утриманням від їжі, той дуже

безчестить його. Не одні уста повинні постити�

ся,— ні, нехай постять і око, і слух, і руки, і ноги,

і все наше тіло”. Він також навчає нас, яким має

бути правдивий піст: “Помиляється той, хто вва�

жає, що піст полягає лише в утриманні від їжі. Іс�

тинний піст є віддалення від зла, приборкання

язика, відкладення гніву, приборкання похоті,

припинення наклепу, обману і клятвопорушень”.

А преп. Єфрем Сирійський, роз’яснюючи піст,

говорить: “Краще їсти у Господі й дякувати Гос�

поду, ніж не їсти й осуджувати ближнього”.

Звичайно, певна відмова від їжі повинна нас

також супроводжувати під час посту. Це повинно

відбуватись в такий спосіб, щоб піст був для нас

“не голодом, а певним відстороненням від їжі, не

неминучим покаранням, а добровільним утри�

манням, не рабською необхідністю, а вільним

мудруванням” (прп. Ісаак Сирійський).

Св. Іван Золотоуст, заохочуючи нас до посту,

каже: “Почувши про піст, не лякайтесь його як

страшного начальника — він страшний не для

нас, а для демонів”.

Бажаю Вам і собі, любі сестри і браття у Хрис�

ті, щоб цей благодатний час Різдвяного посту до�

поміг нам приготувати наші серця до народження

в них нашого люблячого Бога, Ісуса Христа. Ба�

жаю, щоб через це приготування Христос міг у

спокої, у теплі і огорнений нашою любов’ю нано�

во народитися для нас і в нас, та щоб ми з радіс�

тю і гідністю могли заспівати під час Різдва: “З

нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з

нами Бог. Почуйте всі аж до краю землі, бо з на�

ми Бог”

Інформацію  надано 
Синодальним відділом Української 

православної церкви

При Подільській РДА 
відбулось розширене 
засідання Громадської ради
Під час розширено о засідання Громад-

сь ої ради при Подільсь ій РДА йшлося про
реформ вання системи медично о обсл о-
в вання. Участь в об оворенні взяли праців-
ни и райдержадміністрації, ерівни и ОСНів
та оловні лі арі лі вально-профіла тичних
за ладів район .

Я розповів начальни правління охорони здоров’я Б. Ле іня,
районі розроблено Концепцію, я а передбачає поетапне проведення
реформ вання медичної ал зі.
Першочер ові заходи спрямовані на наближення первинної меди о-

санітарної допомо и на засадах сімейної медицини до населення По-
дол та оптимізацію діяльності системи охорони здоров’я.
У 2011 році в районі введено в е спл атацію амб латорії за альної

лі арсь ої пра ти и — сімейної медицини по в л. Еле три ів, 26, в л.
Фр нзе, 107, в л. Мостиць ій, 9, в л. Волось ій, 47.
З від риттям цих медза ладів та відділень за альної лі арсь ої

пра ти и 33,4 % доросло о населення отрим ють первинн меди-
о-санітарн допомо сімейних лі арів, поліпшена дост пність
медичної допомо и, впоряд овано прийом лі арями первинної лан-
и.
На адаймо, що р дні 2012 ро Подільсь ом районі запланова-

но від риття амб латорій за альної лі арсь ої пра ти и — сімейної ме-
дицини по в л. Пол овій, 57 та в л. Бест жева, 32

У Голосієві потурбуються 
про безхатченків
З метою ни нення нещасних випад ів під

час морозів, 18 жовтня 2012 ро КМДА б -
ло затверджено розпорядження “Про ор а-
нізацію в місті Києві соціально о патр лю-
вання в зимовий період 2012-2013 ро ів”.
На ви онання цьо о до мента Голосіїв-

сь ою райдержадміністрацією наразі фор-
м ється районний штаб для оордин вання

соціально о патр лювання в холодн пор , затвердж ється йо о с лад
та заходи для роботи з бездомними особами.
Голосіївсь а РДА звертається до ромадян, станов, ромадсь их,

бла одійних та меценатсь их ор анізацій район з проханням дол чи-
тись до збор для бездомних осіб одя та вз ття, я е їм знадобиться
при по іршенні по одних мов під час зимово о період .
Надати свою допомо та отримати більш детальн інформацію о-

жен бажаючий зможе, зверн вшись до Територіально о центр соці-
ально о обсл ов вання (в л. Льва Толсто о, 25), тел. 235-00-40

Шевченківці визначили 
переможців фестивалю 
“Барви надій”
Напередодні Міжнародно о дня інвалідів

Шевчен івсь а РДА підтримала проведення
заход для людей, я і потреб ють особливої
ва и. Та , нещодавно в приміщенні Націо-
нальної бібліоте и У раїни для дітей б ло
рочисто від рито 14-й районний фести-
валь творчості дітей та молоді з обмежени-

ми можливостями “Барви надій”. Захід проходить в рам ах 21- о місь-
о о фестивалю “Повіримо себе” та дає можливість обдарованій юні
проявити свої здібності та стати невід’ємною частиною льт рно-мис-
тець о о життя Шевчен івсь о о район .
Участь районном заході взяли близь о 60 дітей. Напри інці он-
рс в рочистій атмосфері відб лося на ородження дипломами та

подар н ами юних артистів.
О рім Шевчен івсь ої РДА, до свята а тивно дол чилися та і парт-

нерсь і ор анізації: Міжре іональне вище професійне чилище зв’яз-
, Б дино дитячої творчості Шевчен івсь о о район , во ально-

танцювальний ансамбль “Гармонія”, Державна дитяча хорео рафіч-
на ст дія раїнсь о о танцю “Барвіночо ”, зраз овий оле тив —
театр танцю “Київсь і барви”, ПП “Маріам С”, орпорація вітів “Ка-
мелія”, Київсь ий одинни овий завод “Київсь а Р сь”, енеральний
дире тор Національної бібліоте и У раїни для дітей Анастасія Кобза-
рен о.
Керівництво Шевчен івсь о о район завжди вітає ожн ініціатив

та можливість зал чити дітей та молодь з особливими потребами до
проведення змістовно о дозвілля, заохотити їх до творчості задля роз-
вит та самоствердження.
До слова, 7 р дня переможці районно о заход візьм ть часть

21-м місь ом фестивалі “Повіримо себе”

У Дніпровському районі 
провели семінар із питань 
запобігання насильству 
в сім’ї
У приміщенні а тово о зал СЗШ № 99

(в л. Червонот аць а, 12), що в Дніпров-
сь ом районі столиці, відб вся навчально-
пра тичний семінар із питань запобі ання
насильств в сім’ї та протидії жорсто ом
поводженню з дітьми в рам ах щорічної а -
ції “16 днів проти насильства”. Семінар ор-

анізовано відділом справах сім’ї, молоді та спорт спільно з прав-
лінням освіти та сл жбою справах дітей Дніпровсь ої РДА та район-
ним центром соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді.
Перед часни ами заход з ле цією “Виявлення та запобі ання

домашньо о насильства серед дітей та підліт ів” вист пила медич-
ний психоло афедри дитячої соціальної та с дової психіатрії На-
ціональної медичної а адемії післядипломної освіти Ві торія Семен-
ц л.
За алом семінарі взяли часть 25 фахівців з соціальної роботи

Дніпровсь о о районно о центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та
молоді і 54 працівни а освіти, серед я их заст пни и дире торів ш іл
із виховної роботи, соціальні педа о и та ш ільні психоло и. Захід про-
ведено з метою надання інформації освітянам ЗНЗ Дніпровсь о о
район столиці з питань запобі ання насильства в сім’ї та протидії жор-
сто ом поводженню з дітьми

Деснянські кікбоксери 
здобули перемогу 
у всеукраїнських 
змаганнях
Т рнір найсильніших і бо серів У раїни

відб вся на мин лом тижні в Броварах.
Зма ання б ло ор анізоване Київсь ою об-
ласною ор анізацією і бо син У раїни
“ВАКО”.

У першості взяли часть понад 200 спортсменів з різних ре іонів ра-
їни. Деснянсь ий район столиці на т рнірі представляли вихованці л -
б “Гон ” Центр фізично о здоров’я населення “Спорт для всіх” Ми о-
ла Г сар та Вадим Дем о.
Перше місце ва овій ате орії до 86 здоб в Ми ола Г сар (тре-

нер І ор Нехай), п’яте місце ва овій ате орії до 60 — Вадим Дем-
о (тренер Оле сандр Верімієн о)

Новини районівІнноваційний підхід 
до навчання дошкільнят
В дитячому закладі № 273 застосовують принципи адаптивної освіти

“Милості хоч , а не жертви” (Мт. 9, 13). Різдвяний піст, я і інші пости, є
пре расним, бла ословенним часом для ожно о з нас, щоб ми я христи-
яни, ті, я і пра н ть жити з ідно з навчанням Господа нашо о Іс са Христа,
мо ли либше за лян ти в своє серце. За лян ти, щоб очистити йо о від
бр д ріха і поро ів, від рити двері нашої д ші, щоб Бо , я ий нас любить,
мі заново поселитись і меш ати в нас. Піст дає можливість свідомити,
що ми невпинно маємо потреб в очищенні і що при розсіяності життя зав-
жди треба пра н ти нам постом і милостинею ви орінювати ріх, я ий при-
множ ється тлінністю тіла та нечистотою бажань” (Папа Римсь ий Лев Ве-
ли ий).

Кожен день дитсад № 273 починається із з стрічі всієї р пи з вихователем,
привітання один одно о, обмін д м ами, створення позитивної атмосфери

Кожн р п поділено на і ров , дослідниць , театралізован , онстр ювальн ,
зображ вальн та фізичн

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Швид і зміни, що відб ваються в нав олишньом світі,
з мовлюють необхідність вихов вати в дітях бажання
навчатися протя ом сьо о сво о життя. Том дош іль-
не виховання та ож потреб є оновлення, дос онален-
ня, нових підходів. У відповідності з цими принципами
дитячом навчальном за ладі № 273 продовж ється

швид е впровадження педа о ічних пра ти адаптивної
освіти, що дозволяє малю ам опанов вати нові знання
за допомо ою і ор.
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Про внесення змін у додаток 2 до рішення Київської міської ради 

від 02.12.10 № 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної
громади міста Києва" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради № 30/7367 від 26 січня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 та статті 11 Закону України "Про столицю Укра


їни — місто
герой Київ" (зі змінами та доповненнями), враховуючи звернення Дарницької районної в місті Києві державної адмі

ністрації від 25.01.11 № 608/06, від 17.06.11 № 16/11
772, від 29.07.11 № 6380/04 та від 25.11.11 № 10137/06, в межах функцій органу міс

цевого самоврядування Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести у додаток 2 до рішення Київської міської ради від 02.12.10
№ 284/5096 "Про питання комунальної власності територіальної громади
міста Києва" (із змінами та доповненнями) зміни та доповнення, що до�
даються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін 
до рішень Київради від 24.02.2011 № 56/5443 

та від 26.01.2012 № 2/7339
Рішення Київської міської ради № 484/7821 від 24 травня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання містобудівної діяльності", врахову

ючи наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 № 369 "Про затвердження Правил роботи
дрібнороздрібної торговельної мережі", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.96 за № 372/1397 (із змінами і допов

неннями), з метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 26 січня 2012 року № 30/7367

Зміни та доповнення до рішення Київської міської ради від 02.12.10 № 284/5096 
"Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва" 

(із змінами та доповненнями)

Внести зміни у додаток 2 до рішення, а саме:
1. Розділ "Бібліотеки" таблиці 2 "КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО" доповнити позицією 13 такого змісту:

2. Позиції 163, 188, 228, 235, 247, 248 розділу 1.1. А "Житловий фонд" таблиці 7 "Житлове господарство" викласти в такій редакції:

3. Розділ 1.1. А "Житловий фонд" таблиці 7 "Житлове господарство" доповнити позиціями 582, 583, 584 такого змісту:

4. Позиції 86, 87, 144 розділу 1.1. Б "Нежитловий фонд" таблиці 7 "Житлове господарство" виключити.
5. Позиції 168, 181, 182, 211, 213, 224, 232 розділу 1.1. Б "Нежитловий фонд" таблиці 7 "Житлове господарство" викласти в такій редакції:

6. Доповнити розділ 1.1. Б "Нежитловий фонд" таблиці 7 "Житлове господарство" після позиції 239 позицією 240 такого змісту:

У зв'язку з цим позиції 240�289 розділу 1.1. Б "Нежитловий фонд" таблиці 6 "Житлове господарство" вважати позиціями 241�290.
7. Доповнити додаток 2 таблицею 8:

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ, МАЙНО ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ 
ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київради 

від 12 липня 2012 року № 730/8067

ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ 
з ліквідації дитячого будинку "Ясний"

1. Горюнова Віра Зіновіївна — начальник Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), голова ліквідаційної комісії.

2. Ярова Євгенія Валентинівна — начальник управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
3. Гохман Валерія Олександрівна — головний спеціаліст відділу експериментальної педагогіки та управління освіти Департаменту загальної серед�

ньої дошкільної освіти (за погодженням).
4. Магеровська Олена Олексіївна — директор дитячого будинку "Ясний".
5. Міщенко Лідія Антонівна — заступник начальника Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ра�

ди (Київської міської державної адміністрації).
6. Трегубенко Надія Михайлівна — начальник управління комунальної власності Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.
7. Челомбітько Вікторія Юріївна — перший заступник начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації).
8. Шлапак Алла Василівна — депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики.
9. Довгань Олена Іванівна — депутат Київради.
10. Лойфенфельд Олександр Якович — депутат Київради.
11. Філіппов Володимир Вікторович — депутат Київради.
12. Шафаренко Жанна Юріївна — депутат Київради.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

163 ЖИТЛОВИЙ  БУДИНОК шт. 19943 3365,7 1 9507,86 3385,93 ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3/1

188 ЖИТЛОВИЙ  БУДИНОК шт. 19949 4930,6 1 2508,8 1508,19 ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА, 3/15

228 ЖИТЛОВИЙ  БУДИНОК шт. 19764 4384,9 384,7 1 2288,27 875,11 ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 33, ЛІТ. "А"

235 ЖИТЛОВИЙ  БУДИНОК шт. 19944 4924,1 1 15282,1 5210,74 ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 7/13

247 ЖИТЛОВИЙ  БУДИНОК шт. 19824 457,39 1 18,93 7,95 БУД. № 1, 23 КМ ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ

248 Житловий БУДИНОК шт. 19825 762 1 39,06 15,82 БУД. № 5, 23 КМ ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ

240 ВБУДОВАНЕ НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ШТ. 392,3 392,3 1 199,6 120 ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА, 3/15

168 ВБУДОВАНЕ НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ШТ. 31 340,5 340,5 1 263,33 129,49 ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 34

181 ВБУДОВАНЕ НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ШТ. 27 385,51 385,51 1 170,7 66,64 ВУЛ. ІЛЛІЧА, 12

182 ВБУДОВАНЕ НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ШТ. 28 886,3 886,3 1 348,54 136,14 ВУЛ. ІЛЛІЧА, 16

211 ВБУДОВАНЕ НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ШТ. 70 1191,33 335,03 1 329,97 141,42 ПРОБ. РУДНЄВА, 1

213 ВБУДОВАНЕ НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ШТ. 74 316,3 316,3 1 140,62 51,89 ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 5/1

224 ВБУДОВАНЕ НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ШТ. 11 
6

575,3 . 575,3 1 1379,85 473,17 ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 7/13

232 ВБУДОВАНЕ НЕЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ ШТ. 10 
3

481,85 481,85 1 538,59 290,1 ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 5Б

582 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК шт. 8655 77 
6

1 3903,82 2401,21 ВУЛ. ГМИРІ БОРИСА, 5А

583 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК шт. 3397 1 1683 1016 ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, ЗА

584 ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК шт. 3375 1 1455,07 881,82 ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, ЗБ

1. Внести до рішення Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443
"Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску)
власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні
об'єктів благоустрою м. Києва та внесення змін до деяких рішень Київ�
ської міської ради" такі зміни:

1.1. У заголовку рішення слова "тимчасових споруд (малих архітектур�
них форм)" замінити словами "тимчасових споруд торговельного, побу�
тового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення під�
приємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговель�
ної мережі".

1.2. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:
"1. Затвердити Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску)

власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально�куль�
турного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльно�
сті, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі в утриман�
ні об'єктів благоустрою м. Києва згідно з додатком.".

2. Внести до Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) влас�
ників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів
благоустрою м. Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради
від 24.02.2011 № 56/5443, такі зміни і доповнення:

2.1. У назві порядку слова "тимчасових споруд (малих архітектурних
форм)" замінити словами "тимчасових споруд торговельного, побутового,
соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення підприємниць�
кої діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі".

2.2. У тексті порядку (окрім словосполучень "єдина електронна база
даних ТС в (у) м. Києві", "картка ТС" в усіх відмінках, абзацу п'ятого під�
пункту 4.5.3 пункту 4.5 та Перехідних положень) слова "тимчасові спору�
ди (малі архітектурні форми)", "ТС" в усіх відмінках та числах замінити
словами "тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально�куль�
турного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльно�
сті, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі" у відповід�
них відмінках та числах.

2.3. У тексті порядку слова "єдина електронна база даних ТС в (у) 
м. Києві" і "картка ТС" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"єдина електронна база даних тимчасових споруд торговельного, побу�
тового, соціально�культурного чи іншого призначення для здійснення
підприємницької діяльності в м. Києві" і "картка тимчасової споруди
торговельного, побутового, соціально�культурного чи іншого призна�
чення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві" у відповід�
них відмінках.

2.4. Абзац перший підпункту 4.5.3 пункту 4.5 порядку після слів "сіль�
ськогосподарської продукції і продовольчих товарів" доповнити словами
", засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі,".

2.5. Додаток 2 до порядку (в редакції рішення Київської міської ради
від 26.01.2012 № 2/7339) після слів "об'єкти сезонної торгівлі;" доповни�
ти словами "засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі".

3. Внести до рішення Київської міської ради від 26.01.2012 № 2/7339
"Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових
спорудах" такі зміни:

3.1. В абзаці першому пункту 3 слова і цифри "заяви про укладення
договору про сплату пайової участі до 01.05.2012 та сплати 100 % пайо�
вої участі до 01.06.2012" замінити словами і цифрами "заяви про укла�
дення договору про сплату пайової участі до 10.06.2012 та сплати 100 %
пайової участі до 01.07.2012".

3.2. В абзаці четвертому пункту 3 цифри "01.06.2012" замінити циф�
рами "01.07.2012".

3.3. У пункті 8 цифри "01.05.2012" замінити цифрами "10.06.2012".
4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради

"Хрещатик".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадсько�
го харчування та послуг.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про надання статусу скверу 
земельним ділянкам загальною площею 0,57 га 

на перетині просп. Генерала Ватутіна та бульв. Перова 
у Дніпровському районі м. Києва

Рішення Київської міської ради № 241/8525 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою раціональ


ного використання і збереження зелених насаджень на території м. Києва та враховуючи думку громадськості, Київська міська ра

да

ВИРІШИЛА:

1. Надати статус скверу земельним ділянкам загальною площею 0,57
га на перетині просп. Генерала Ватутіна (біля будинку № 22) та бульв. Пе�
рова (біля будинку № 56) у Дніпровському районі м. Києва (облікові коди
66:034:037 та 66:034:081).

2. Внести зміни до Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010
року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині
міста, затверджених рішенням Київської міської ради від 19.07.2005
№ 806/3381 та термін дії яких продовжено на період 2010 — 2015 років
рішенням Київської міської ради від 27.11.2009 № 714/2783 (таблиця 2
"Озеленені території загального користування м. Києва, що відповідають

типологічним ознакам та планувальним вимогам"), додавши земельні ді�
лянки, зазначені у пункті 1 цього рішення до переліку скверів Дніпров�
ського району м. Києв.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в комунальних засобах
масової інформації.

4. Контроль за виконаним цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань екологічної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 28.04.2011 № 156/5543 "Про найменування нових вулиць та провулків 

у котеджному селищі "Деснянське" 
в Деснянському районі м. Києва"

Рішення Київської міської ради № 230/8514 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", вра


ховуючи протоколи засідань комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації) від 29 жовтня 2010 року № 1 та від 14 грудня 2011 року № 4, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести до пункту 10 додатка до рішення Київської міської ради від

28.04.2011 № 156/5543 "Про найменування нових вулиць та провулків у
котеджному селищі "Деснянське" в Деснянському районі м. Києва" такі
зміни: слово "Деснянський" замінити словом "Десенський".

2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради "Хрещатик.

3. 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

Про внесення змін 
до рішення Київради від 29.04.2004 № 206/1416 

"Про порядок найменування об'єктів 
міського підпорядкування, вшанування пам'яті 

видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків 
у місті Києві"

Рішення Київської міської ради № 222/8506 від 1 листопада 2012 року
З метою приведення рішення Київради від 29.04.2004 № 206/1416 "Про порядок найменування об'єктів міського підпорядкуван


ня, вшанування пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Києві" у відповідність до рішення Київради
від 14.07.2011 № 384/5771 "Про внесення змін до рішення Київради від 01.07.08 № 9/9 "Про перелік та склад постійних комісій Київ

ради" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київради від 29.04.2004 № 206/1416 "Про порядок
найменування об'єктів міського підпорядкування, вшанування пам'яті ви�
датних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків у місті Києві" такі зміни:

— у тексті рішення та у додатку 1 до нього слова "постійна комісія Ки�
ївради з питань гуманітарної політики" замінити. словами "постійна комі�
сія Київради з питань культури та туризму" у відповідних відмінках.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань культури та туризму.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
у додаток до рішення Київської міської ради 

від 26.01.2012 № 16/7353 
"Про затвердження міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в м. Києві 
"Безпечна столиця" на 2012 — 2015 роки"

Рішення Київської міської ради № 218 /8502 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у додаток до рішення Київської міської ради від

26.01.2012 № 16/7353 "Про затвердження міської цільової комплексної
програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна сто�
лиця" на 2012 —2015 роки":

1.1. У тексті додатка слова "Управління Державного департаменту
України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області" за�

мінити словами "Управління Державної пенітенціарної служби України в
м. Києві та Київській області".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про ліквідацію дитячого будинку "Ясний"
Рішення Київської міської ради № 730/8067 від 12 липня 2012 року

Відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України, статті 18 Закону України "Про освіту", пункту 6 статті 11 Закону України "Про
загальну середню освіту", пункту 30 частини першої статті 26 та статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
статті 18 Закону України "Про столицю України — місто
герой Київ", Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації
навчально
виховних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 228 "Про порядок створен

ня, реорганізації і ліквідації навчально
виховних закладів", розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 314
р "Про
погодження передачі нерухомого майна у м. Києві в державну власність", Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи

інтернати для дітей
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і на

уки України, Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 21.09.2004 № 747/460 "Про затвердження Положення про ди

тячі будинки і загальноосвітні школи
інтернати для дітей
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", рішення Київської
міської ради від 15.12.2011 № 847/7083 "Про дитячий будинок "Ясний", у зв'язку з передачею приміщень дитячого будинку "Ясний"
до державної власності для розміщення Державної дитячої інженерної академії Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати дитячий будинок "Ясний".
2. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1

цього рішення.
3. Утворити ліквідаційну комісію за участю депутатів Київської міської

ради VI скликання з ліквідації дитячого будинку "Ясний" та затвердити її
персональний склад, що додається.

4. Ліквідаційній комісії здійснити у встановленому законодавством
України порядку ліквідацію дитячого будинку "Ясний".

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

13 Дитяча ВУЛ. ГРИГОРЕНКА, 22/20 274,84 

ТАБЛИЦЯ 8

№ Назва під=
приємства
установи,
організації

Вартість активів (тис. грн.) Характеристика будинків,
споруд, приміщень

Кіль=
кість
насе=
лен=
ня, яке
обслу=
гову=
ється
(по=
туж=
ність)

Кон=
тин=
гент

Штат=
ні
оди=
ниці

Кіль=
кість
ста=
вок

Обо=
ротні
акти=
ви

Необоротні активи Інші
необо=
ротні
акти=
ви

Адреса Пло=
ща,
кв.м

Куба=
тура,
куб.мБудівлі 

та споруди
Машини, 

механізми
Інші основні 

засоби
учні

Сер=
вісна

залиш=
кова

пер=
вісна 

залиш=
кова

пер=
вісна

залиш=
кова

13 Амбулато=
рія сімей=
ного лікаря

49,8 ВУЛ. ШЕВ=
ЧЕНКА, 16

57,6
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 28 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 визнання таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 02.03.2010 № 112

Розпорядження № 1922 від 31 жовтня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи лист УДАІ ГУ МВС України в м. Києві від

21.05.2010 № 10/8741 в, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 02.03.2010 № 112 "Про будівництво під'їзної автомобільної дороги до
Храму Святителя Чудотворця Миколая на водах у Подільському районі".

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

Голова О. Попов

Про затвердження змін та доповнень до Статуту комунального вищого 
навчального закладу училища хореографічного мистецтва 

"Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря"
Розпорядження № 1978 від 8 листопада 2012 року

Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про культуру", Закону Укра

їни "Про освіту", Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 "Про
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", враховуючи звернення комунального вищого навчального закладу училища
хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря" від 09.07.2012 № 95, з метою
забезпечення рівного доступу до освіти шляхом поєднання позашкільного та шкільного навчальних циклів, приведення установчих
документів комунального вищого навчального закладу училища хореографічного мистецтва "Київська муніципальна українська
академія танцю імені Сержа Лифаря" у відповідність до вимог законодавства України та в межах функцій органу місцевого само

врядування:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту комунального вищого на�
вчального закладу училища хореографічного мистецтва "Київська муніци�
пальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря", затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) від 14.02.2008 № 172 "Про переймену�
вання вищого закладу освіти училища хореографічного мистецтва "Київ�
ська муніципальна українська академія танцю", що додаються.

Голова О. Попов

Про затвердження проекту "Реконструкція транспортного вузла 
на правобережних підходах до Південного мосту зі з'їздами 

з вул. Саперно
Слобідської на Столичне шосе в Голосіївському районі 
м. Києва"

Розпорядження № 1986 від 9 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України
 місто
герой Київ", з метою затвердження проекту "Ре


конструкція транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з'їздами з вул. Саперно
Слобідської на Сто

личне шосе в Голосіївському районі м. Києва", в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1, Затвердити проект "Реконструкція транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з'їздами з вул. Саперно�Слобідської
на Столичне шосе в Голосіївському районі м. Києва", враховуючи позитивний експертний звіт Державного підприємства "Спеціалізована державна екс�
пертна організація — Центральна служба Української державної будівельної експертизи" від 26.10.2012 № 28�00118�12, з такими техніко�економічни�
ми показниками:

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ) та інфляційних процесів (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому по�
рядку.

3. При укладанні замовником договору підряду на будівництво, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт об'єкта обов'язково передбача�
ти умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єкта.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обо�
в'язків.

Голова О. Попов

Про коригування проектно
кошторисної документації по об’єкту 
"Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві"

Розпорядження № 1988 від 9 листопада 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження Київської міської державної

адміністрації від 06.09.2005 № 1650 "Про будівництво з'їздів з Подільського мостового переходу через р. Дніпро на Рибальській пів

острів та вул. Набережно
Хрещатицьку у Подільському районі", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Показники Одиниці  виміру Кількість

Народно=господарське значення місцева 

Вид будівництва реконструкція 

Транспортна розв'язка на перетині вул. Саперно=Слобідської та вул. Кіквідзе

Категорія вулиць, шо перетинаються магістральні вулиці безперервного та регульованого руху

Правоповоротні з'їзди:
розрахункова швидкість
загальна довжина
ширина проїзної частини
ширина тротуарів
Лівоповоротні з'їзди:
розрахункова швидкість
загальна довжина
ширина проїзної частини
ширина тротуарів
вул. Кіквідзе:
загальна довжина
ширина проїзної частини
ширина розділювальної смуги
ширина тротуарів

шт.
км/год.

м
м
м

шт.
км/год.

м
м
м

м
м
м
м

1
40

350,0
7,50

1,0; 1,5
3

20;40
405,0
7,50

1,0;1,5;3,0
497,6
2x7,50

2,0
1,85;3,0

Транспортна розв'язка на перетині вулиці Кіквідзе та Столичного шосе

Категорія вулиць, що перетинаються магістральні вулиці безперервного та регульованого руху

Правоповоротні з'їзди:
розрахункова швидкість
загальна довжина 
ширина проїзної частини
ширина тротуарів
Лівоповоротні з'їзди:
розрахункова швидкість
загальна довжина
ширина проїзної частини
ширина тротуарів
Столичне шосе:
загальна довжина
ширина проїзної частини
ширина розділювальної смуги
ширина тротуарів
Естакади:
довжина 
габарит
Підпірні стінки

шт.
км/год.

м
м
м

шт.
км/год.

м
м
м

м
м
м
м

шт.
м
м

шт./пм

1
40

159,0
7,50
2,1
1

40
200,0
7,50
2,10

670
2x15,50

2,0
4,5

2
577,32

Г=7,5+1хІ,5
13/1358

Тип покриття Капітальний щебенево=мастиковий асфальтобетон
(ЩМА=20)

Площа проїзної частини,
у т.ч. естакад
Площа тротуарів.
у т.ч. естакад

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

53565,0
6465,0
8835,0
885,0

Загальна кошторисна вартість будівництва в
поточних цінах станом на 12.10.2012,

тис. грн 397079,275

в т.ч.:будівельно=монтажні роботи тис. грн 307666,573

устаткування тис. грн 1171,905

інші витрати тис. грн 88240,797

Зворотні суми тис. грн 857,384

Тривалість будівництва місяців 39

1. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово�транс�
портних споруд м. Києва" включити до складу проекту будівництва По�
дільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві об'єкти будів�
ництва: "Влаштування з'їздів з Подільського мостового переходу через 
р. Дніпро на Рибальській півострів та на вул. Набережно�Хрещатицьку у
Подільському районі м. Києва у складі проекту будівництва Подільського
мостового переходу через р. Дніпро" та "Будівництво заїзду на Поділь�
ський мостовий перехід з вул. Набережно�Хрещатицької в районі вул.
Верхній�Нижній Вал в складі будівництва Подільського мостового перехо�
ду через р. Дніпро в м. Києві".

2. У складі проекту передбачити введення об'єктів в експлуатацію по
чергах:

2.1. І черга — "Влаштування з'їздів з Подільського мостового перехо�
ду через р. Дніпро на Рибальській півострів та на вул. Набережно�Хреща�
тицьку у Подільському районі м. Києва у складі проекту будівництва По�
дільського мостового переходу через р. Дніпро", затверджено розпоря�
дженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 19.07.2007 № 924, від 19.10.2010 № 842, від
18.07.2012 № 1253. Взяти до відома, що вул. Набережно�Рибальська від
вул. Електриків (ПК 18) до мосту на вході в Гавань, міст на вході в Гавань,
підхід до мосту на вході в Гавань та вул. Набережно�Хрещатицька, еста�
када вздовж вул. Набережно�Хрещатицької введені в експлуатацію.

2.2. II черга — "Будівництво Подільського мостового переходу через 
р. Дніпро у м. Києві" на ділянці від вул. Межигірськсї до бульвару Перо�

ва, затверджено розпорядженнями виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.10.2004 № 1851,
від 19.09.2012 № 1636.

2.3. III черга — "Влаштування з'їздів з Подільського мостового перехо�
ду через р. Дніпро на Рибальській півострів та на вул. Набережно�Хреща�
тицьку у Подільському районі м. Києва у складі проекту будівництва По�
дільського мостового переходу через р. Дніпро" (з'їзд № 7 з мостового
переходу на вул. Набережно�Рибальську), затверджено розпорядження�
ми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) від 19.07.2007 № 924, від 19.10.2010 № 842, від
18.07.2012 № 1253.

2.4. IV черга — "Будівництво заїзду на Подільський мостовий перехід з
вул. Набережно�Хрещатицької в районі вул. Верхній�Нижній Вал у складі
будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві",
затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 28.10.2011 № 1989.

3. Кошторисну частину проектної документації об'єкта "Будівництво
Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві" перезатвер�
дити в установленому порядку.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 30.08.2010 № 674
Розпорядження № 1977 від 7 листопада 2012 року

Відповідно до статті 101 Закону 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 виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2010
№ 674 "Про затвердження Положення про Головне управління з питань
внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" слова "Го�
ловне управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадські�
стю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації)" замінити словами "Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)".

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління з питань
внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвер�

дженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
30.08.2010 № 674 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.07.2012 № 1205), що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. забезпечити висвітлення в засо�
бах 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 затвердження плану заходів з участі у проведенні у 2012 році 
Всеукраїнського тижня права в місті Києві

Розпорядження № 1924 від 31 жовтня 2012 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 562
р "Про затвердження плану заходів з проведення

у 2012 році Всеукраїнського тижня права":

1. Затвердити план заходів з участі у проведенні у 2012 році Всеукра�
їнського тижня права в місті Києві у період з 10 до 15 грудня (далі — План
заходів), що додається.

2. Виконавцям Плану заходів:
2.1 Забезпечити виконання Плану заходів.
2.2. За результатами виконання Плану заходів інформувати управління

з питань правоохоронної роботи, запобігання та протидії корупції апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) до 16 грудня 2012 року.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов'язків забезпечити висвітлення в засобах інфор�
мації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації — керівника апара�
ту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Пузанова О. Г.

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 28.12.2011 № 2505

Розпорядження № 1937 від 31 жовтня 2012 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 715
р "Про внесення змін до розпоряджен


ня Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1210":

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2011 № 2505 "Про
перенесення робочих днів у 2012 році":

у преамбулі розпорядження слова та цифри "та 28 червня — Дня Конституції України" замінити словами та цифрами ", 28 червня — Дня Конституції
України і 1 січня 2013 року — Нового року";

пункт перший доповнити новим абзацом такого змісту: 
"понеділка 31 грудня — на суботу 29 грудня".

Голова О. Попов

Про утворення Київської міської комісії 
з визначення даних про заробітну плату працівників 

за роботу в зоні відчуження в 1986
1990 роках
Розпорядження № 1958 від 6 листопада 2012 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 886 "Про комісії з визначення даних про заробітну плату
працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 — 1990 роках":

1. Утворити Київську міську комісію з визначення даних про заро�
бітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986 —1990
роках (далі — Комісія) та затвердити її посадовий склад, що додає�
ться.

2. Призначити головою Комісії заступника голови Київської міської
державної адміністрації Новохатька Л. М.

3. Голові Комісії затвердити її персональний склад.
4. Комісії у своїй діяльності керуватися Типовим положенням, затвер�

дженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 886

"Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за робо�
ту в зоні відчуження в 1986 — 1990 роках".

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Ново�
хатьку Л. М. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової ін�
формації 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 виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 25.10.2011 № 1964
Розпорядження № 1964 від 6 листопада 2012 року

Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в межах функцій органу місцевого самоврядуван

ня:

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
25.10.2011 № 1964 "Про термінове виконання робіт з реконструкції ін�
женерних мереж, благоустрою та озеленення вулиці з реконструкцією
дорожнього покриття (1 черга будівництва об'єкта "Реставрація та ре�
монт забудови, благоустрій території, реконструкція інженерних ме�
реж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва")" такі
зміни:

1.1. У підпункті 1.1 цифри "01.10.2012" замінити цифрами
"20.08.2013".

1.2. У підпункті 1.3. слова та цифри "на 2012 рік" замінити словами та
цифрами "на 2013 рік".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти па заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М.І.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 28 листопада 2012 року

Побачити 36 країн за один день
У столиці пройде ювілейний благодійний Різдвяний ярмарок, 
організований дружинами дипломатів

Різдвяний благодійний ярмарок

вже став доброю традицією для киян

і шансом прикупити собі до свят

продукти та сувеніри, які не знай�

деш у магазинах. Щороку його орга�

нізовують жінки з різних країн,

створюючи казкову атмосферу свята

та взаємодопомоги. Для відвідувачів

це, перш за все, можливість ознайо�

митися з зарубіжними товарами та

придбати їх за розумною ціною. В

той же час допомагаючи людям, які

цього потребують.

Цього року у 20�му Різдвяному яр�

марку візьмуть участь посольства 36

країн, серед яких Італія, Канада, Ве�

ликобританія, Індія, Чехія, Малай�

зія, Аргентина, США, Іспанія, Ні�

меччина, Румунія, Перу та інші.

Вперше будуть представлені Латвія

та Афганістан. У порівнянні з мину�

лим роком вдвічі збільшилася і пло�

ща з продажу товарів — до 3,5 тисячі

метрів. “Всі учасники�посольства

представляють свої національні

страви, напої, сувеніри. Наприклад,

хітом продажу зазвичай є італійський

напій Limonchello, — розповіла

"Хрещатику" віце�президент Міжна�

родного жіночого клубу Києва Ма�

рина Музиченко.— Це сімейний за�

хід, тому у нас буде облаштований

дитячий куточок, де батьки зможуть

залишити своїх малюків, щоб пояр�

маркувати. Працюватимуть також

бутіки з одягом та побутовими това�

рами”. Для кожного стенду посоль�

ства спеціально привозять продук�

цію з власної країни, котрої немає в

Києві. “Я перший рік в Україні і для

мене дуже важливо бути причетною

до такої події, — поділилася дружина

посла Італії Ненсі Романо. — На нас

покладена велика відповідальність за

наповнення стенду цікавими товара�

ми, зокрема, у нас можна буде при�

дбати каву та морозиво”. Крім того,

кожен бажаючий зможе взяти участь

у лотереях і виграти приємний приз

від одного з посольств.

Україну на ярмарку представляти�

ме Генеральна дирекція з обслугову�

вання іноземних представництв, яка

є Генеральним спонсором 20�го Різ�

двяного ярмарку. “Ми хочемо про�

демонструвати розмаїтість і потен�

ціал нашої країни, — говорить за�

ступник директора дирекції колл�

центру ГДІП Андрій Кийков. — Тож

у нас обов’язково буде національна

кухня зі стравами та напоями, ви�

шиванки, а також проводитимуться

майстер�класи з виготовлення ля�

льок�мотанок, ліплення тощо”.

Протягом дня участь в заході візь�

муть аматорські та професійні ко�

лективи нашої держави: заслужена

артистка України Анжеліка Андрі�

євська, хор ГДІП “Калиновий гай”,

колективи “Купава” та ансамбль на�

родного танцю “Горицвіт”, а також

талановиті творчі представники іно�

земних посольств.

Соціальною складовою ярмарку є

благодійність — виручені кошти

Міжнародний жіночий клуб вкладає

в проекти допомоги дітям, жінкам,

людям похилого віку та з обмежени�

ми можливостями. Так, минулого

року благодійний захід відвідало 7,5

тисячі людей і було зароблено 2

мільйони гривень. Це дало змогу на�

дати 11 грантів, зокрема, закупити

нове обладнання для дитячого цен�

тру нейрохірургії мозку та облашту�

вати комп’ютерами клуб для пенсіо�

нерів. До речі, познайомитися з

людьми, яким вже допомогли, мож�

ливо на самому ярмарку — представ�

ники проектів знаходитимуться в

благодійній палатці, де також прода�

ватимуть власні доробки. Цього року

кошти збирають на нові вікна для

школи�інтернату, обладнання фізіо�

кабінету у сільській лікарні, допомо�

гу хворим самотнім літнім людям.

Нагадаємо, Різдвяний ярмарок

проходитиме у суботу, 1 грудня з

10.00 до 17.00 у виставковому центрі

“КиївЕкспоПлаза” (вул. Салютна,

2�б, павільйон № 2). Вартість вхід�

ного квитка — 30 гривень

У Києві назвали "Золотих 
письменників України"
Нову відзнаку отримали вітчизняні автори бестселерів
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

У с бот в столиці вперше
відб лося на ородження
“Золотих письменни ів
У раїни”, що влашт вали
засновни и літерат рно о
он рс “Коронація сло-
ва” Юрій та Тетяна Ло ш.
Почесний тит л цьо о ро
отримали 20 авторів, чиї
романи, починаючи з
2000- о, вийшли тиражем
понад 100 тисяч примірни-
ів.

Нова ініціатива подружжя Логу�

шів покликана відзначати саме тих

письменників, чиї твори здобули

широке визнання читачів. Умови

для номінантів: бути громадянином

України або ж українського похо�

дження та мати переклади творів на

українську мову. Сумарні наклади

виданих книжок при цьому мають

перевищувати 100 тисяч екземпля�

рів. “Після 2000�го року українська

книжка почала розвиватися, накла�

ди збільшилися, і у нас з’явилися

свої бестселери. Якщо в Америці та�

ким вважається роман з накладом

мільйон примірників, то нашим

аналогом є 100 тисяч, — розповіла

“Хрещатику” засновниця відзнаки

Тетяна Логуш. — Можна сказати,

що “Золотих письменників Укра�

їни” визначають самі читачі, “голо�

суючи гаманцем”. Окрім відзнаки,

яку ми вручаємо авторам, логотип

нагороди буде і на наступних їх ви�

даннях”. За словами пані Логуш,

цього року було визначено 29 золо�

тих письменників. Проте не всі

змогли приїхати, тож відзнаки вру�

чили 20 лауреатам.

На церемонії нагородження зі�

брався цвіт української літератури —

від класиків Юрія Мушкетика та

Оксани Забужко до молодших, але

не менш відомих Лади Лузіної та

Сергія Жадана. Для письменників

це стало дуже приємним приводом

зустрітися та поспілкуватися. А всі

бажаючі одразу в фойє могли при�

дбати собі книги лауреатів.

“Символічно, що нагородження

відбувається в День пам’яті Голодо�

мору, коли була знищена і україн�

ська інтелігенція, яка могла подати

голос за селян, — говорить Оксана

Забужко. — Втім, як бачимо, знищи�

ти вітчизняне письменство не вдало�

ся, що яскраво демонструє сьогодні�

шня акція, яка дозволяє з оптиміз�

мом дивитися в наше майбутнє”.

Отже, за останні дванадцять років

найпопулярнішими серед читачів

були книжки метрів української лі�

тератури Ліни Костенко, Всеволода

Нестайка, Анатолія Дімарова, Юрія

Мушкетика, Івана Білика, Юрія

Логвина. “Золотими письменника�

ми” серед молодших літераторів є

Андрій Курков, Марія Матіос, Ва�

силь Шкляр, Оксана Забужко, Сер�

гій Жадан, Ірен Роздобудько, Андрій

Кокотюха, Юрій Винничук, Олег

Чорногуз, Мирослав Дочинець, Ла�

да Лузіна, Люко Дашвар, Міла Іван�

цова та Сімона Вілар. За словами Те�

тяни Логуш, ідея такої відзнаки ви�

никла ще у 2007 році, коли романи

Люко Дашвар мали шалений успіх і

дуже швидко досягли позначки бест�

селерів. “Пояснити свій успіх не мо�

жу, просто я все намагаюся робити

відверто і щиро, — поділилася з

“Хрещатиком” Ірина Чернова, відо�

ма як Люко Дашвар. — Я описую іс�

торії людей, сьогоднішнє життя, але

виступаю проти агресії, зла, насиль�

ства, намагаюся, щоб мої твори нес�

ли позитивні емоції”.

Планується, що церемонія титу�

лування великих українських літе�

раторів буде щорічною. І вже на�

ступного року обіцяють запросити

відомих письменників�емігрантів —

Марію Левицьку (Великобританія)

та Чака Поланика (США). Також за�

початковано номінацію “Діаманто�

вий автор”, що надається автору, на�

клади видань якого сумарно переви�

щують мільйон примірників

Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

1 р дня вистав овом
центрі “КиївЕ споПлаза”
Міжнародний жіночий
л б Києва проводить 20-
й ювілейний бла одійний
Різдвяний ярмаро . Від-
від вачі матим ть можли-
вість с шт вати страви
національних хонь, а та-
ож придбати с веніри,
промислові та прод тові
товари, і раш и, новорічні
при раси, запропоновані
іноземними посольства-
ми. Всі ошти, отримані
від їх реалізації, спрям -
ють на підтрим незахи-
щених верств населення,
дітей, людей похило о
ві .

Мин ло о ро на ярмар поб вало 7,5 тисячі відвід вачів, я і віддали на добр справ близь о 2 мільйонів ривень

На ород рочисто вр чили письменни ам, я і здоб ли широ е визнання читачів, зо рема автор "Вічни а" Мирослав
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Відповіді на сканворд 

К І Л Я Х Р Е С Т
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М А Л А Х І Т А П А

Е Р Е Е Р Л Т У Б У С

Н А Д І Я Е Д И К У Л А

П А Й С Т А К А Н Д За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця — ДП "Палац Спорт "
про намір передати в оренд об'є т державно о майна,

щодо я о о надійшла заява
Назва ор ан правління: Національне а ентство з питань під отов и та проведення

в У раїні фінальної частини чемпіонат Європи 2012 з ф тбол та реалізації
інфрастр т рних прое тів.
Балансо трим вач: Державне підприємство "Палац Спорт " ( од ЄДРПОУ 37193349),

юридична адреса: 01601 м. Київ, Спортивна площа, 1, онта тний телефон
(044) 246-74-00. Дані про об'є т, щодо я о о надійшла заява про оренд . Наймен вання:
нер хоме майно. Реєстровий номер майна: 37193349.1.ЛУЮЧЕК 024. Місцезнаходження:
м. Київ, Спортивна площа, 1. За альна площа, м2: 140,5
Вартість майна за незалежною оцін ою, рн: 1824110. Ма симально можливий

стро оренди: 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання: 12,20 м в. — розміщення офіс ,
128,30 м в. — розміщення б фет , я ий не здійснює продаж товарів піда цизної р пи.
Заяви про оренд зазначено о об'є та приймаються протя ом десяти робочих

днів після оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1,
онта тний телефон (044) 246-74-00. Заяви подаються в о ремом онверті з
надписом "Заява про оренд " із зазначенням наймен вання та місцезнаходження об'є та
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди орендодавець
о олосить он рс на право йо о оренди відповідно до вимо абз. 3 частини четвертої ст. 9
За он У раїни "Про оренд державно о та ом нально о майна".

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень
б дин № 152-А на в л. Борща івсь ій!

З 01.12.2012 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі № 152-А на
в л. Борща івсь ій Солом'янсь ом районі м. Києва ом нальним підприємством
з тримання та е спл атації житлово о фонд спеціально о призначення
"Спецжитлофонд". Обсл ов вання б де проводитися з періодичністю та стро ами
надання посл відповідно до розпорядження КМДА від 09.03.2011 № 307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 № 869, подано на роз ляд та
затвердження до Головно о правління е ономі и та інвестицій КМДА та становить
3,69 рн.

У зв'яз із прийняттям на обл ов вання житлово о б дин № 9 по
в л. В. Стро ача, КП "РЕО-5" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання
б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом,
затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої місь ої
державної адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання
цих посл відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА) від 09.03.2011
№307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в
оренд приміщення 2 поверх площею 24,0 в. м, розташовано о в приміщенні ШДС "Поділля" за
адресою: м. Київ, в л. Ще авиць а, 43 для здійснення освітньої діяльності з розрах н ом орендної
плати в розмірі 492,50 рн. без рах вання ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, Контра това пл., 2, Подільсь а районна в

місті Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефоном 417-14-61.

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) 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

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

в місяць
Тариф, рн/м2 в місяць
для першо о поверх

1 в л. Стро ача Тимофія, 9 4,8233 4,8233

За важення і пропозиції приймаються на адрес :
в л. Я.Коласа 15-б, з 28.11.2012 до 15.12.2012.

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

ЛИСТОПАД 2012 р.

28 середа Оле Юрьєв МІРІАМ ( омедія… ротес …тра едія…наші?!)

29 четвер КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ" (пісенний роз ляй)

30 п'ятниця Панас Са са ансь ий ШАНТРАПА (жарт на 1 дію)

ГРУДЕНЬ 2012 р.

1 с бота Панас Са са ансь ий ШАНТРАПА (жарт на 1 дію)

1 с бота
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ( ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”)

2 неділя Армен З рабов ЛІКА (історія охання)

4 вівторо
5 середа

Франсіс Вебер ВИПАДОК У"ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС"
(дете тивно-е сцентрична омедія)

6 четвер
7 п'ятниця

КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig
Роланд Шіммельпфенніґ ЗОЛОТИЙ ДРАКОН

8 с бота
9 неділя

НІЧ КОХАННЯ (за п'єсою Степана Васильчен а
"Не співайте, півні, не вменшайте ночі")

9 неділя
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ( ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”)

11 вівторо
12 середа

Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
(франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих)

12 середа
КАМІННА ЗАЛА
Кен Людви ПРИМАДОННИ ( омедія на 2 дії)

13 четвер
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ( ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”)

14 п'ятниця
ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. (водевіль-модерн за п"єсою
Олени Пчіл и "С жена - не о жена")

14 п'ятниця
КАМІННА ЗАЛА Roland Schimmelpfennig Роланд
Шіммельпфенніґ PUSH UP 1-3 ПІД ТИСКОМ 1-3

15 с бота
16 неділя

Жан-Батіст Мольєр
УЯВНО ХВОРИЙ ( омедія на 2 дії)

16 неділя
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є “ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО?” ( ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а “По ярмар ”)

18 вівторо
19 середа

КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ"
(пісенний роз ляй)

30 неділя
КАМІННА ЗАЛА
Кен Людви ПРИМАДОННИ ( омедія на 2 дії)

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
репроцентр азети

«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Гандбол. Збірна Угорщини стала переможцем
Кубку Турчина
У иївсь ом Палаці спорт завершилися XV зма ання за К бо Т р-

чина. У них взяли часть шість національних збірних — У раїни, Гол-
ландії, Ма едонії, Росії, У орщини, Чехії. Вітчизняні андболіст и за-
вершили р повий етап т рнір на др ом місці, отримавши перемо-

над омандою з Ма едонії і про равши тит лованій збірній У орщи-
ни. У матчі за бронз с перницями раїно б ли росіян и. Попри те,
що почато з стрічі пройшов за перева и наших спортсмено , після
перерви російсь ий оле тив з мів переб д вати р і підс м пе-
ремі з рах н ом 23:18. У фіналі з стрілися фаворит т рнір збірна
У орщини та національна оманда Голландії. Поєдино пройшов за
повно о домін вання орсь их андболісто , я і про нозовано здола-
ли с перниць з рах н ом 29:22.
Тим часом відб лася з стріч олови Держсл жби сім’ї, молоді та спор-

т Равіля Сафі лліна та президента Європейсь ої андбольної федерації
Жана Бріо, на я ій б ло висловлено пропозицію щодо проведення в
У раїні Чемпіонат Європи з андбол 2018 році. Жан Бріо на олосив
на спішном проведенні в нашій раїні ф тбольно о Євро-2012 і запев-
нив, що вірить можливості У раїни ор аніз вати чемпіонат Європи з
андбол на найвищом рівні. Зі сво о бо Равіль Сафі ллін за важив,
що пропозиція проведення нас зма ання та о о рівня є а т альною,
адже 2015 ро в У раїні відб деться чемпіонат Європи з бас етбол .
Для йо о проведення б де зб довано шість нових об’є тів, я і та ож
можна б де ви ористов вати і для ор анізації андбольних поєдин ів

Футбол. Наступний суперник київського 
“Динамо” у Лізі чемпіонів змінив тренера
У “Динамо” із За реба, з я им оманда Оле а Блохіна зі рає в за-
лючном т рі р пової стадії Лі и чемпіонів, відб лася зміна оловно-
о тренера. За рішенням ерівництва хорватсь о о ранда, тепер же
олишній наставни “Динамо” Анте Чачіч б в звільнений. До та о о
ро босів столично о л б підштовхн ла пораз а л б від с сідів із
ФК “За реб” (0:1) в чемпіонаті раїни, а та ож в рай невдалий вист п
оманди в Лізі чемпіонів (хорвати про рали всі п’ять матчів р пово о
етап , не забивши жодно о м’яча). На змін Чачіч до ерма за реб-
сь о о “Динамо” прийшов Кр н Ючіч. Відзначимо, що цей фахівець
вже втретє очолює оле тив зі столиці Хорватії

Спортивна гімнастика. Українські спортсмени
здобули три нагороди на етапі Кубка світу
В Остраві (Чехія) пройшов восьмий етап К б а світ зі спортивної
імнасти и. Представни и У раїни зайняли три призових місця. Оле
Верняев перемі вправах на бр сах (15,450 бала), випередивши
в’єтнамця Ха Тан Н єна лише на 0,175 бала. Бронзовим призером
зма ань став Оле сандр Воробйов, я ий б в третім вправах на іль-
цях. Серед жіно єдин на ород для вітчизняної збірної здоб ла
Христина Сан ова, раїн а піднялася на третю сходин п’єдестал
пошани за підс м ами вільних вправ

Температура +3°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +6°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура +5°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 97 %

Прогноз погоди на 28 листопада 2012 року

О 16 од. 34 хв. відб деться затемнення Місяця, що на ладає печать
приреченості на події дня. Сит ації в он ретній життєвій сфері ( ожної
людини вона індивід альна) ся н ть льмінації, наша реа ція на події,
започат овані два тижні том в період затемнення Сонця, ма симально
проявиться зараз невідворотних сит аціях, отрі й визначать наст пний
життєвий етап. На першом плані опиняться питання взаємостос н ів,
юридичні спори, ділові, сімейні непороз міння, яс раво проявляться бо-
лючі проблеми. Все таємне стане явним, піддавшись п блічном роз о-
лос , несподівано від риється інформація, що тривалий час б ла засе -
реченою. Це час остаточно о розрив назрілих онфлі тів або взаємно о
об’єднання воро ючих сторін. Емоційне напр ження заш алюватиме, то-
м тримайтеся від р йнівних рішень, вони фатальні й не підля ають від-
новленню.
В цей час ожен може я знайти своє щастя, та і втратити, одна те,

що б ло раніше, вже себе віджило й не чіпляйтеся за ньо о, нині життє-
ва рі а робить р тий поворот, за я им все відб ватиметься зовсім по-
іншом . Ува а Близнятам, Ра ам, С орпіонам, Стрільцям, вас це стос -
ється найбільше.

ОВНИ, важно сл хайте під аз и та ч жі поради, а власний язи
пришпильте, мовчання — золото. Інформаційна сфера наповнена
“дезою”, де ви ризи єте стати “зіпсованим телефоном”, переві-
ряйте на достовірність все, що принесла соро а на хвості, не ла-
дайте ділових од, нічо о не обіцяйте, в ділових паперах можливі
помил и та неточності.

ТЕЛЬЦІ, д м и на шталт "чий внесо спільн ділов чи сімей-
н с арбницю більший" — від л аво о. Йдіть на омпроміс, оро-
на з вас не спаде, тоді ви раєте війн , я вед ть он ренти, і збе-
режете союз.

БЛИЗНЯТА підвладні ілюзіям і беззахисні перед ош анцями та
брех нами. Бальзам лестощів на самолюбство з бо оточення
може перетворитися на отр т . Бійтеся похвали і онтролюйте
ожне своє слово!

РАКИ, день ритичний, на вас ма ічно впливає оточення, той
же час власні д м и рояться в д ші, не дозволяючи аде ватно
сприймати реальність. Не приймайте важливих рішень, ні о о не
с діть, а моліться Всевишньом !

ЛЕВИ, охайтеся, приймайте а тивн часть розважальних за-
ходах, а ділові справи поче ають, нія их важливих паперів не під-
пис йте, т т вас мож ть зрадити, довірені особи виявляться вов-
ами в овечих ш рах.

ДІВИ, цілеспрямованість — це ч дово, одна ви схильні помиля-
тися, р шити в хибном напрям чи довіритися нечесній особі.
Ува а тим, хто пра не до поп лярності та ар’єрних лаврів: є ризи
з аньбитися, а то й позб тися посади.

ТЕРЕЗИ, не сперечайтеся, ожен має право на власні пере о-
нання, в с перечці істина не народж ється, вона там вмирає, по-
ладайтеся на особисті д м и та по ляди, вони є від Бо а.

СКОРПІОНИ, при от йтеся до шо ової інформації, втім, вас ні-
чим не заля ати; прони н вши в потаємне та дізнавшись про най-
бр дніші афери, поро и людей, з я ими доводиться мати справи,
залишайтеся чистими та порядними всьом .

СТРІЛЬЦІ, дов ола онфронтаційна атмосфера, б дь-я і пере-
овори здатні зайти безвихідь, ос іль и ожна сторона залишає-
ться на власній позиції. Втім, перева и вас є: це авторитет та по-
т жний вплив на д м и людей, ними й орист йтеся в ритичн
мить.

КОЗОРОГИ, на сл жбі тяж ий час, я що дорожите посадовим
стат сом, наснаж йте ділов оманд ці авою ідеєю, ш р йте пе-
ред роботодавцями, проявляйте демо ратичність, шляхетність, о-
ле тивна а ра наповнена прово аційним інформаційним не ати-
вом, том одночасно бла айте Всевишньо о, аби все добре мин -
лося й не про римів фатальний виб х.

ВОДОЛІЇ, я що мріяли знайти др а й оханця в одній іпостасі,
нині це не міраж, а реальність, ваші серця заб’ються в нісон, о-
ловне — не під ачати, а продемонстр вати себе взірцевим др -
ом, що розділяє д ховні інтереси з с п тни ом.

РИБИ, день ритичний, аталізатором б рхливої діяльності ста-
н ть сімейні справи, пра ніть до армонії д ші, тіла, роз м , іна ше
в процесі хаотичної мет шні змарн єте доро оцінні сили. Під рід-
ним дахом с цільні спо си, не сваріться з домочадцями, вас є
робота, де слід арт ватися я фахівець та б д вати ар’єр . І
це — оловне!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Перемога й поразка 
столичних клубів
У 15 турі Суперліги БК "Київ" виявився сильнішим за "Галичину",
а "Будівельник" поступився "Говерлі"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній С перлізі з бас етбол
відб вся чер овий т р. С перни ами
двох столичних л бів стали пред-
ставни и Західної У раїни. БК “Київ”
на виїзді з мів реабіліт ватися за
пораз попередньом т рі і пере-
мі “Галичин ” з рах н ом 79:73.
Наба ато важчим видався матч між
“Б дівельни ом” та “Говерлою”. У
напр женій боротьбі спіх свят вав
івано-фран івсь ий л б — 81:80.

Матч в Івано	Франківську, де місцева “Говер	

ла” приймала одного з лідерів чемпіонату “Буді	

вельник”, носив статус центрального у цьому ту	

рі. Обидві команди наразі вгорі турнірної таблиці,

тому всі вболівальники розраховували на видо	

вищну і безкомпромісну гру. Так і сталося. Вже зі

стартових секунд зустрічі баскетболісти обох ко	

лективів дали всім зрозуміти, що поєдинок між

ними проходитиме у непоступливій боротьбі.

Першими відкрили рахунок господарі майданчи	

ка — Юджин Лоуренс ефектно завершив атаку

“Говерли”. Втім, кияни зуміли миттєво відповіс	

ти своїми двома набраними пунктами.

Ближче до середини першої чверті “будівель	

никам” вдалося заволодіти ініціативою і їхній

відрив збільшився до 7 очок. Щоправда, вже у

кінцівці десятихвилинки, як це вже неодноразово

траплялося у цьому сезоні, підопічні Айнарса Ба	

гатскіса не змогли втримати перевагу і суперник

скоротив відставання — 20:24 на користь киян.

Друга чверть пройшла в такому ж ключі, як і

попередня. Гості розпочали трохи впевненіше і

збільшили перевагу до 8 очок. Але у івано	фран	

ківському клубі чудову гру демонстрував Юджин

Лоуренс, який практично самотужки не давав ві	

дірватися столичним баскетболістам на значну

відстань. Більше того, за кілька хвилин до великої

перерви американець разом з партнером по

команді Юрієм Фрасенюком вивели свою коман	

ду уперед, і на відпочинок “Говерла” пішла у

якості лідера — 41:40.

Другу половину зустрічі “будівельники” розпо	

чали вкрай невдало. Господарі дуже швидко на	

брали чотири очки і змусили киян нервувати. Не	

обов’язкові помилки у захисті суперника допо	

могли “Говерлі” збільшити відрив до 7 очок. Ро	

зуміючи, що його підопічні втрачають контроль

над грою, наставник “Будівельників” Айнарс Ба	

гатскіс взяв тайм	аут, після якого випустив на по	

ле Ігоря Кривцова. Саме українець допоміг своїй

команді дещо скоротити відставання, а коли його

прикладу послідували і партнери, зокрема Мал	

кольм Ділейні та Дайнюс Шаленга, рахунок став

рівним 63:63.

Заключна чверть пройшла у напруженій бо	

ротьбі. Обидва колективи не шкодували сил і на	

магалися перехопити ініціативу. У цьому, як ви	

явилося згодом, успішнішими були гравці “Го	

верли”, які у підсумку хоч і мінімально, але пере	

могли — 81:80. Після матчу тренер “Будівельни	

ка” Айнарс Багатскіс прокоментував поразку

своєї команди: “Безперечно, я розчарований ре	

зультатом. Можу виправдатися нашим щільним

графіком, згідно з яким ми проводимо по 3—4 гри

на тиждень, але не робитиму цього. Моїм під	

опічним банально не вистачило надійності у грі

при захисті. Прикро, зіграти хоч в одному епізоді

трохи вдаліше — перемогли б”.

Інший столичний клуб “Київ”, попри статус

аутсайдера матчу, зумів переграти на виїзді львів	

ську “Галичину”. Протягом трьох чвертей “вов	

ки” невпинно збільшували свою перевагу і лише

у заключній десятихвилинці дали змогу суперни	

ку скоротити відставання. Щоправда, перевага

киян на той час була настільки значною, що до	

зволила їм спокійно завершити зустріч з рахун	

ком 79:73
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Цей день в історії 28 листопада

У православних християн – по-
чато Різдвяно о пост (Пилипів а)
1660 – Лондоні засновано

Королівсь е товариство – про-
відний на овий центр Вели о-
британії – одна з найстаріших
а адемій на світі
1757 – Петерб рзі заснова-

на А адемія трьох визначних
мистецтв
1880 – народився Оле сандр

Бло , російсь ий поет
1893 – Львові відб лася

прем'єра п'єси Івана Фран а
"У радене щастя"
1921 – У раїна приєдналася

до міжнародної онвенції Черво-
но о Хреста
1943 – розпочалася Те еран-

сь а онференція лав рядів
СРСР, США та Вели ої Британії
1964 – до Марса зап щена

амери ансь а автоматична стан-
ція "Марінер-4"

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У матчі проти львівсь ої "Галичини" равці БК "Київ" впевнено перемо ли з рах н ом 79:73
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