
У Вашингтоні відзначили День України
З цієї нагоди в столиці США відбулася міжнародна 
американсько�українська конференція

Головну новорічну ялинку
країни змонтують за тиждень
Її прикрашатимуть світлодіодні сніжинки, кулі та банти
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Зелен рас ню на Майдані Незалежності
почали встановлювати ще в листопаді.
Наразі т т заверш ють роботи зі збиран-
ня основно о ар аса, а найближчими
днями план ють розпочати монтаж шт ч-
но о ілля та ілюмінації. Чим цьо оріч
вражатиме иян та остей міста оловна
ялин а раїни, дізнавались ж рналісти
"Хрещати а".

Нагадаємо, що на численні побажання городян ново�

річна ялинка�2013 буде штучною, однак максимально

відтворюватиме природну красу вічнозеленого дерева.

Конструкції виготовляють на Одещині, а вже звідти де�

талі привозять до столиці, де фахівці компанії "Люм’єр�

Україна" складають їх разом.

Зараз роботи на Майдані Незалежності йдуть повним

ходом — робітники продовжують монтувати основний

каркас. Сьогодні (4 грудня) цю частину роботи плану�

ють завершити. Як розповів "Хрещатику" директор Ки�

ївського міського центру народної творчості та культу�

рологічних досліджень Микола Пересунько, вже в сере�

ду до столиці прибудуть основні частини ялинки —

штучне покриття та ілюмінація.

Пан Пересунько запевняє, що снігопади та вітер на

заплановані темпи робіт не вплинуть, адже за десятиліт�

тя практики встановлювати головну ялинку країни до�

водилося й у складніших погодних умовах. Тож усі робо�

ти фахівці виконуватимуть за планом — і вже за тиждень

завершать монтаж головного символа Нового року. Ще

кілька днів ялинка функціонуватиме у тестовому режи�

мі, а помилуватися нею кияни та гості столиці зможуть

на День Святого Миколая, 19 грудня, під час традицій�

ної урочистої церемонії запалювання вогнів.

Ця ялинка буде однією з найбільш технологічних.

Так, у її оформленні відмовляться від вже звичних для

киян іграшок та гірлянд, не буде тут і минулорічних

плазмових екранів. За словами генерального директора

ТОВ "Люм’єр�Україна" Анатолія Фостика, всі прикраси

створять за допомогою ілюмінації. Їхні обриси монтува�

тимуть одночасно зі штучним верхнім покриттям дере�

ва, у майбутній вигляд якого зараз вносять останні ко�

рективи.

"Яким саме воно буде, поки ще точно сказати не мож�

на. Адже на малюнках та екранах комп’ютерів світлодіо�

дне оформлення виглядає зовсім по�іншому, ніж у дій�

сності. Тому нам постійно доводиться вносити певні

зміни до своєї роботи. Однак сподіваємося, що наші

старання не будуть марними і ялинка сподобається всім

киянам та гостям міста", — розповів "Хрещатику" Ана�

толій Фостик.

За його словами, ялинку, наче мереживом, обрамля�

тиме підсвітка зеленого та синього кольорів. Витонче�

ні візерунки та іграшки виграватимуть білими барвами.

Тут можна буде побачити традиційні символи Нового

року — сніжинки, кулі, банти, однак у світлодіодному

виконанні. Частина ілюмінації також створюватиме

ефект світла, що спадає. Однак головною родзинкою

все ж стане незвичайна піксельна маківка з ефектом

3D.

Управлятимуть цим технологічним дивом за допомо�

гою комп’ютерної програми (вона розрахована на 200

каналів), що відповідає кращим світовим стандартам.

Фахівці переконують, що зовнішній вигляд ялинки ті�

шитиме городян не лише у вечірній, а й у денний час. До

речі, коштуватиме красуня до 3 мільйонів гривень. Ви�

готовляють та монтують її за спонсорські кошти. Нага�

даємо, що висота цьогорічної новорічної ялинки стано�

витиме 34,8 метра, діаметр за нижнім ярусом гілок —

12,5 м, вага (з довантаженням) — до 30 тонн

За неналежне утримання територій
штрафуватимуть 
Балансо трим вачі мають забезпеч вати своєчасне
прибирання сні

СТОР. 2 

Вкладники "Сбербанку"
колишнього СРСР отримуватимуть
компенсацію до 25 грудня 
На сьо одні понад 4,22 млн в ладни ів, серед я их
95,5 тисячі – ияни, отримали 3,98 млрд рн

СТОР. 2 

Україна підкорила дитяче
Євробачення 

Першість на пісенном он рсі здоб ла 10-річна
Анастасія Петри

СТОР. 7

У номері

Новини

Комунальні служби прибирають
місто від снігу
У зв’яз з по іршенням по одних мов — мо -

рим сні опадом — ом нальні сл жби столиці
розпочали прибирання автомобільних шляхів та
приб дин ових територій. Вчора двірни и взяли-
ся до очищення від сні балансових територій та
посипання їх піщано-соляною с мішшю. На авто-
шляхи виїхала сні оприбиральна техні а. На ада-
ємо, що до роботи в осінньо-зимовий період
житлово-е спл атаційними ор анізаціями міста
для прибирання сні під отовлено 213 одиниць
тра торів та 310 одиниць малої механізації та сні-
оприбиральної техні и. У КК "Київавтодор" під-
от вали 293 одиниці сні оприбиральної техні и
та 41,1 тис. тонн технічної солі й інших посипаль-
них матеріалів. Уже розпочато посипання проїз-
них частин, с ладних за мовами р х діляно до-
рі . За інформацією Гідрометцентр У раїни, очі-
ється подальше по іршення по одних мов:

зниження температ ри повітря, випадання мо -
ро о сні та ожеледиця. З о ляд на це, столич-
на Державтоінспе ція ре оменд є водіям б ти
важнішими на дорозі, дотрим ватися швид іс-
но о режим та безпечної дистанції, правил ма-
невр вання, з особливою обережністю р хатися
мостами й еста адами, а під час р х в мовах
недостатньої видимості вми ати ближнє світло
фар. ДАІ просить не заб вати та ож про необхід-
ність заміни ми на зимов , а та ож дотримання
правил пар вання

Посольство Естонії в Україні 
відсвяткувало новосілля
На вхідчини до дипломатів завітали олова КМДА

Оле сандр Попов, Міністр за ордонних справ Ес-
тонії Урмас Пает, Міністр льт ри цієї раїни Рейн
Лан та віце-прем’єр-міністр У раїни Сер ій Ті іп о.
Очільни столично о м ніципалітет привітав пра-
цівни ів естонсь о о Посольства з новосіллям та
вже традиційно вр чив дипломатам символічн
під ов на щастя. "Ми пишаємося плідною співпра-
цею, я а с лалася не лише між нашими раїнами,
але й безпосередньо між столицями. Адже Київ і
Таллінн — міста-побратими. Перед сім це сто-
с ється ділових та льт рних напрям ів співробіт-
ництва. Ми пра немо створити ма симально ом-
фортні мови для роботи естонсь их інвесторів
Києві. Пере онаний, що наші взаємозв'яз и з ча-
сом лише зміцніють та стан ть іще прод тивніши-
ми", — с азав вітальном слові Оле сандр Попов.
Відтепер Посольство Естонії розташ валось на в л.
П ш інсь ій, 34-Б. За ордонне представництво
власним оштом придбало та відремонт вало цей
б дино

У лісопаркових господарствах 
столиці з’являться оглядові 
майданчики
Т т зб д ють вольєри для тримання лісових

тварин, а та ож спеціальні о лядові майданчи и
для ро ів природознавства. Про це повідомив
ендире тор КО "Київзеленб д" Михайло Ца-
рен о. Ре онстр ція вольєр на території в 3 а
лісопар ово о осподарства "Конча-Заспа" — це
лише почато реалізації план з б дівництва та их
вольєрів, що є спільним прое том "Київзеленб -
д " та Головно о правління освіти й на и Києва,
я ий має за мет проведення від ритих ро ів із
біоло ії та природознавства. На сьо одні там же
облаштовано б диночо для борс а, а невдовзі
б де о ороджено о рем територію для ріпо .
"Лісопар ові осподарства столиці не повинні об-
меж ватися лише зонами відпочин . В перспе -
тиві план ємо облашт вати т ристичні та пізна-
вально-ре реаційні маршр ти з інформаційними
стендами", — на олосив пан Царен о

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Перший зимовий день є одним із най-
більш важливих для раїнсь ої діаспори,
адже саме 1 р дня 1991 ро раїнці
зробили доленосний вибір, про олос -
вавши за відновлення самостійності й
створення власної держави, а вже цьо о
ж місяця Спол чені Штати Амери и ви-
знали її незалежність. Тож Ф ндація
"У раїна-США" партнерстві з Посоль-
ством У раїни в Спол чених Штатах Аме-
ри и та Амери ансь о- раїнсь ою діло-
вою радою др ий рі поспіль зор анізо-
в є міжнародн онференцію "У раїна
Вашин тоні".

"Наші країни визначили свої стосунки як стратегіч�

не партнерство, і час довів, що це не лише слова. Аме�

риканські компанії приносять в Україну не тільки

ноу�хау, а й сучасні методики ведення бізнесу, інфор�

маційні технології та власний досвід",— зауважив

перший заступник голови КМДА Олександр Мазур�

чак, який очолював офіційну делегацію Києва у Ва�

шингтоні.

Він нагадав, що саме США підтримали Україну, коли

передали їй свій досвід Генералізованої системи префе�

ренцій, відмінили поправку Джексона�Вейніка, допо�

могли нашій країні вступити до СОТ. Тепер, за словами

Олександра Мазурчака, настав час переходити до про�

ектів у муніципальній сфері та активізації ділового спів�

робітництва.

Саме з метою наповнення його конкретними проек�

тами у Вашингтоні перебувала делегація КМДА. Окрім

участі в конференції, де Київ мав змогу презентувати

свої інвестиційні проекти в рамках реалізації Стратегії

розвитку міста до 2025 року, до програми перебування

увійшли зустрічі Олександра Мазурчака з керівництвом

столиці США та відвідання Об’єднаного центру зв’язку

екстрених служб.

Окрему панельну секцію конференції "Україна: най�

кращі можливості для інвестування" було присвячено

саме столиці нашої держави. Адже Київ — не просто ме�

гаполіс із трьома мільйонами населення, а й центр полі�

тичного, економічного, культурного, соціального роз�

витку країни. Місто є першим за розміром ринку в кра�

їні, оскільки створює 20 % всього її ВВП. Цього року

Київ підтвердив свої лідерські позиції в рейтингу конку�

рентоспроможності серед регіонів України.

"За рік, який минув із часу офіційного затвердження

Стратегії розвитку Києва до 2025 року, в столиці було

підготовлено понад 300 інвестпроектів. Основні з них

презентовані під час конференції "Україна у Вашингто�

ні". Мова йде про проекти створення інноваційного пар�

ку Bionic Hill, будівництва четвертої лінії метрополітену

та міжнародного ділового району Київ�Сіті, модернізації

систем водопостачання. Місто шукає альтернативні

джерела фінансування, розглядаючи США як країну, що

може поділитися не лише капіталом, але й досвідом і

технологіями", — зазначив Олександр Мазурчак.

Під час візиту делегація української столиці працюва�

ла над налагодженням контактів із представниками

міжнародних компаній, штаб�квартири яких розташо�

вані у Вашингтоні, керівництвом урядових агенцій

США та впливових неурядових організацій.

А вже 2 грудня київська делегація відбула до Чикаго,

де ключовою метою взаємного спілкування було визна�

чено поновлення започаткованих у 1991 році побратим�

ських відносин між цим містом та Києвом, а також по�

шук додаткових можливостей для інвестування. Про�

грамою візиту київської делегації передбачені зустрічі з

представниками ділових та бізнесових кіл, а також гро�

мадських організацій. Серед решти це — відвідання

представників численної українсько�американської

громади в Чикаго, так званого "Українського села", і

участь у церемонії присвоєння почесної назви одній із

вулиць міста — Kyiv�Chicago Sister Cities Way. Заплано�

вано також відвідання чиказького Українського музею

сучасного мистецтва

КИЇВ ДОДАТКОВО

ОТРИМАВ 1,5 МІЛЬЯРДА
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Вже за тиждень завершиться монтаж оловної ялин и раїни, я а порад є иян незвичним оформленням
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Керівництво міста ознайомилося 
з функціонуванням систем 
екстреного зв’язку США
Перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча відвідав Ва-

шин тоні Об’єднаний центр зв’яз о р Кол мбія, де ознайомився
з ф н ціон ванням систем е стрено о зв’яз в надзвичайних сит аці-
ях за номером “911” та з місь ими й ом нальними сл жбами за но-
мером “311”. Об’єднаний центр обсл ов є близь о 800 тис. меш ан-
ців (щоро опрацьов є понад 3 млн звернень). Підрозділ “311” за
своїми ф н ціями схожий з иївсь ою сл жбою “15-51”, ос іль и за-
безпеч є зв’язо населення з м ніципалітетом із питань діяльності о-
м нальних сл жб амери ансь ої столиці (прибирання сміття, пор -
шення правил пар вання тощо). Сл жба “911” оордин є дії поліції,
швид ої допомо и та пожежної охорони випад ах, оли необхідно
надати е стрен допомо . Диспетчери цьо о центр зобов’язані мит-
тєво оцінити сит ацію та направити на місце ви ли “швид ”, по-
жежни ів, поліцію чи ом нальни ів. Ці аво, що для диспетчера сл ж-
би “911”, я що він прип стився помил и визначенні с ладності й ха-
ра тер е стреної сит ації, передбачена навіть римінальна відпові-
дальність. Та і центри є ні альними стр т рами та діють ожном
штаті США

Олександр Попов зустрівся 
з профспілковим активом КМДА і Київради
У рам ах семінар олів первинних профспіл ових ор анізацій Київ-

ради та місь адміністрації з часни ами заход з стрівся олова КМДА
Оле сандр Попов. Під час зібрання він вр чив подя и КМДА ор аніза-
торам XIV Все раїнсь ої спарта іади серед збірних оманд держ-
сл жбовців. Та основною темою з стрічі б ло об оворення важливих
питань соціально о захист : вчасна виплата заробітної плати, перед-
бачення оштів на преміювання, створення мов для занять спортом
та ор анізації відпочин працівни ів бюджетної сфери. “Незважаючи
на сит ацію, при я ій форм ється бюджет наст пно о ро , місь а
влада до ладе всіх з силь і збереже той рівень соціально о захист ,
я ий є в столиці. Крім то о, ми продовж ватимемо зал чати працівни-
ів державної сфери, я і переб вають на вартоблі , до часті в місь-
ій про рамі “Дост пне житло”. Я пере онаний, що тісний та онстр -
тивний діало влади та профспіло — запор а а тивної реалізації со-
ціальних ініціатив иївсь их тр дових оле тивів”, — зазначив Оле -
сандр Попов

Цифра дня

10 688 
квартир (загальною площею 929,5 тис. м2) здано в експлуатацію у
споруджених в столиці житлових будинках упродовж січня"вересня
2012 року
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Новорічний подарунок 
має отримати кожна дитина
У столиці стартувала благодійна акція зі збору різдвяних гостинців
для сиріт
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Наближаються зимові свята. А щоб
жодна дитина ці особливі дні не
залишилася без ва и, ромадсь і
а тивісти спільно з місь ою Сл ж-
бою справах дітей ор аніз вали
соціальний прое т “Любіть робити
добро”, в рам ах я о о розпочалася
бла одійна а ція зі збор подар н ів
“1000 подар н ів = 1000 щасливих
дітей”. Привітати малю а, позбавле-
но о бать івсь ої т рботи, може о-
жен иянин. Для цьо о необхідно ви-
онати іль а мов спеціальної інст-
р ції. Проте найважливіше, щоб
презент б в я існим та придбаним з
любов’ю.

За даними Служби у справах дітей Києва, у місті

близько 2,4 тисячі сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування. “85 % з них прожива�

ють у прийомних родинах та дитячих будинках

сімейного типу. Ще 10 % перебувають в інтерна�

тах. Ми чудово розуміємо сім’ї, які з певних при�

чин неспроможні задовольнити подарунками

своїх дітей. Проте переконані, що у новорічні та

різдвяні свята всі діти, незалежно від соціально�

го статусу, повинні отримати гостинці. Саме та�

ку мету переслідує дана благодійна справа.

Спільно з небайдужими киянами ми зробимо

все можливе, щоб у зимові свята з подарунком

була кожна дитина”, — зазначив “Хрещатику”

начальник Служби у справах дітей Микола Ку�

леба.

Усі презенти будуть адресними. Для цього не�

обхідно буде зробити позначку, для кого придба�

но подарунок. Тобто можна привітати дівчинку

або хлопчика віком від 3 до 6 років, від 7 до 11

років та від 12 до 15 років.

Окрім того, організатори розробили інструк�

цію для збору подарунків. “В ній зазначається,

що можна придбати для розвитку дитини: фло�

мастери, кольорові олівці, книжечку, пазли. Та�

кож можна купити щось для гри. Умовно: ляльку

для дівчинки, машинку — для хлопчика. Також

до пакунку можна покласти речі для особистої

гігієни дитини: зубну пасту і щітку, мило, руш�

ничок. Обов’язково у комплекті має бути річ,

придбана з любов’ю. Це може бути м’яка іграш�

ка, тепла шапочка, шарфик, рукавички. І, зви�

чайно, порадуйте малюка плиткою шоколаду”,

— розповів "Хрещатику" координатор різдвяної

благодійної акції “1000 подарунків = 1000 щас�

ливих дітей” Олександр Глоба.

Як запевнив Микола Кулеба, виключно всі

подарунки дійдуть до дітей на ці зимові свята.

“Ми гарантуємо, що кожен пакунок потрапить

до рук саме тієї дитини, яку оберуть благодій�

ники. Адже ми ведемо облік усіх дітей�сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування.

Спільно з організаторами акції визначимо, ко�

го з дітей запросимо на новорічну виставу, де і

вручимо подарунки. Також визначимо список

діток з обмеженими фізичними можливостями,

до яких святий Миколай завітає додому з гос�

тинцями”, — додав начальник Служби у спра�

вах дітей.

Офіційно акція стартує з 10 грудня. Проте вже

сьогодні частина киян закупили гостинці для

сиріт. “Ми з чоловіком підготували святковий

пакунок для хлопчика 7�11 років. Спочатку ку�

пили шкарпетки, спідню білизну. А вже потім

доповнили його солодощами та іграшками”,—

розповіла “Хрещатику” співачка Марина Одоль�

ська.

Збір подарунків триватиме до 28 грудня. За�

вершиться акція святковим концертом у Бу�

динку вчителя 10 січня наступного року. Де�

тальніше ознайомитися з інструкцією зі збору

різдвяного гостинця та адресами пунктів при�

йому подарунків можна на сторінці соціальної

мережі facebook “Любіть робити добро”, а та�

кож на сайті www.nugabest.ua

Київ додатково отримав 
1,5 мільярда гривень
Цільову субвенцію з держбюджету направлять на відшкодування
різниці у тарифах
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

На мин лом тижні Київрада зібра-
лася на позачер ове засідання з пи-
тання с бвенції. Гроші виділено сто-
лиці з державної азни для по а-
шення різниці в тарифах. Затвер-
джені зміни до місь о о бюджет а-
рант ють, що вартість ом нальних
посл Києві підвищ ватися не б -
де.

На позачерговому засіданні Київради у минулу

п’ятницю депутати проголосували за збільшення

доходів та видатків загального фонду бюджету

міста на суму 1 531,472 млн грн з метою реалізації

постанови Кабінету Міністрів України від

12.11.2012 № 1074.

Півтора мільярда, за словами заступника голо�

ви КМДА Руслана Крамаренка, столиця одержа�

ла за рахунок додаткового обсягу субвенції з

держбюджету місцевим бюджетам на погашення

заборгованості з різниці в тарифах на теплову

енергію, послуги з централізованого водопоста�

чання та водовідведення. Всю суму субвенції буде

витрачено на покриття різниці у тарифах на теп�

лову енергію.

“У липні ми отримали 3,4 млрд грн, зараз ще

1,5 млрд грн, усього — 4,9 млрд грн. Тобто з усіх

коштів, що виділяються державою на ці потреби,

Київ отримав майже половину. Кабінет Міністрів

відреагував на наш запит і прийняв обґрунтуван�

ня у необхідності виділення саме такої суми. Це

дозволить зберегти тарифи на існуючому рівні і

залишити їх одними з найнижчих в Україні та за�

безпечити стабільну роботу з надання комуналь�

них послуг споживачам”, — зазначив Руслан

Крамаренко.

Крім того, депутати підтримали ще одну зміну

до рішення “Про бюджет міста Києва на 2012

рік”. Відповідно до неї, розподіл та перерозподіл

обсягів трансфертів з державного бюджету у пері�

од між сесіями Київради здійснюється за розпо�

рядженням КМДА з наступним внесенням змін

до рішення про бюджет міста.

Як пояснив “Хрещатику” голова постійної ко�

місії Київради з питань бюджету та соціально�

економічного розвитку Роман Ярошенко, це

дасть змогу не скликати позачергові сесії Київра�

ди і таким чином пришвидшити процес отриман�

ня державних коштів до бюджету міста та їх ці�

льовий розподіл. “Державні субвенції — це кош�

ти, які йдуть транзитом. В інше русло їх ніхто не

може скерувати, адміністрація може тільки під�

твердити це по факту. Раніше цього пункту не бу�

ло лише тому, що він був відсутній в Бюджетному

кодексі. Зараз така можливість прописана у ко�

дексі, тому логічно, і для цього є правові підстави,

що дана норма знайшла відображення і в нашому

рішенні”, — прокоментував депутат

Вкладники “Сбербанку” колишнього СРСР 
отримуватимуть компенсацію до 25 грудня
В АТ “Ощадбан ” інформ ють, що наразі понад 4,22 млн в ладни-
ів, серед я их 95,5 тисячі — ияни, отримали омпенсаційні випла-
ти на за альн с м 3,98 млрд рн. За алом 2012 році виплата три-
ватиме до 25 р дня (відповідно до постанови ряд ). Проте “Ощад-
бан ” продовж є проводити реєстрацію в ладни ів “Сбербан ” о-
лишньо о СРСР, дані про я их не б ло внесено до “Реєстр в лад-
ни ів заощаджень ромадян”, а та ож а т алізацію в ладни ів, дані
про я их б ло внесено до реєстр та я і отримали в 2008 році ом-
пенсацію в повном обсязі. В станові на олош ють: реєстрація та
а т алізація цих ате орій не обмежена часом, тобто пройти необ-
хідні процед ри вони змож ть і наст пно о ро , тоді ж і отрим ва-
тим ть омпенсації після прийняття відповідної постанови ряд

За неналежне утримання 
територій у зимовий період 
штрафуватимуть
ГУ онтролю за бла о строєм КМДА попереджає про відповідаль-

ність підприємств, станов та ор анізацій міста за неналежне три-
мання балансових територій зимовий період. Та , відповідно до пра-
вил бла о строю, балансо трим вачі територій повинні: забезпеч ва-
ти своєчасне прибирання сні та льод з балансової та приле лої те-
риторії; не айно проводити очищення дахів та озир ів від сні та б -
р льо із дотриманням застережних заходів щодо безпе и р х пішо-
ходів (о ородж вати небезпечні місця на трот арах, переходах, ви-
ставляти вартових). За неви онання відповідних вимо правил бла о-
строю міста із належно о тримання територій зимовий період по-
р шни ів притя ватим ть до відповідальності відповідно до ст. 152
Коде с У раїни про адмінправопор шення, я а тя не за собою на ла-
дання штраф на ромадян та на посадових осіб від 20 до 80 неопо-
дат ованих мінім мів доходів (від 340 до 1360 рн), для с б’є тів під-
приємниць ої діяльності с ма с ладатиме від 50 до 100 неоподат ова-
них мінім мів доходів ромадян (від 850 до 1700 рн)

Південно<Західною залізницею 
впроваджено рух регіональних поїздів 
з вагонами для інвалідів
З метою по ращення обсл ов вання пасажирів залізнични ами

Південно-Західної ма істралі впровадж ється рс вання ре іо-
нально о поїзда “Інтерсіті” та ре іонально о е спреса, с ладі я их
рс ватиме ва он для перевезення пасажирів з обмеженими фі-

зичними можливостями. Всі ва они обладнані місцями для сидіння.
Я повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі ПЗЗ, ре іональний поїзд
“Інтерсіті” 1 лас 176/175 спол ченням Хмельниць ий — Київ р-
с ватиме щодня. З 1 р дня виїзд з Хмельниць о о о 16 од. 47 хв.,
приб ття до столиці о 21 од. 19 хв. А зворотньом напрям —
виїзд з Києва з 2 р дня о 6 од. 30 хв., а до Хмельниць о о при-
б ватиме об 11 од. 02 хв. Ре іональний е спрес № 173/174 спол -
ченням Київ — Кам’янець-Подільсь ий рс є з 30 листопада із
столиці щодня о 23 од. 50 хв., рім вівтор а, а з Кам’янця-Поділь-
сь о о з 1 р дня щодня о 10 од. 13 хв., рім середи. До Кам’ян-
ця-Подільсь о о потя приб ватиме о 6 од. 27 хв., а до Києва — о
17 од. 00 хв. Ре іональний поїзд 190/189 спол ченням Київ — Ко-
нотоп рс ватиме щодня з 3 р дня за наст пним рафі ом: від-
правлення зі столиці о 21 од. 50 хв., приб ття до Конотопа о 00
од. 21 хв. У зворотньом напрям відправлення з Конотопа о 2
од. 05 хв., приб ття до Києва о 4 од. 53 хв

На позачер овій сесії Київрада прийняла важливе рішення — тарифи для иян залишаться на попередньом
рівні

Дане рішеня дозволить 
зберегти тарифи у Києві 

на існуючому рівні і залишити їх
одними з найнижчих в Україні 

та забезпечити стабільну роботу 
з надання комунальних послуг

споживачам

До а ції вже дол чились відомі раїнці. Приєднатись до неї мож ть сі небайд жі ияни
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Усі подарунки будуть адресними.
Для цього необхідно буде зробити

позначку, для кого придбано
презент. Тобто можна привітати

дівчинку або хлопчика віком 
від 3 до 6 років, від 7 до 11 років 

та від 12 до 15 років
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Ділові новини

Мінфін продав казначейські
зобов'язання на $100 млн
Міністерство фінансів завер-

шило розміщення через Держав-
ний ощадний бан азначейсь их
зобов'язань серії А на 100 млн
доларів. 29 листопада 2012 ро
становами ПАТ "Державний
ощадний бан У раїни" заверше-
не розміщення азанчейсь их зо-
бов'язань на пред'явни а в до -
ментарній формі серії А обся ом
100 млн доларів",— зазначають
Міністерстві. Казначейсь і зо-
бов'язання серії А мають стро
обі 2 ро и, номінал 500 доларів,
приб т овість 9,2% річних з ви-
платою пона ожні 6 місяців.
Розміщення паперів здійснюва-
лося з 10 жовтня через майже
500 відділень Ощадбан в У ра-
їні, повідомляють "У раїнсь і но-
вини"

Проблемних кредитів 
стало менше

За 10 місяців цьо о ро обся
не ативно ласифі ованих ре-
дитів (безнадійні та с мнівні)
зменшився на 12 млрд рн. Про

це розповіла дире тор Департа-
мент методоло ії бан івсь о о
ре лювання та на ляд НБУ На-
талія Іванен о. "Бан івсь а сис-
тема збільш є свої а тивні й па-
сивні операції. Нехай навіть тем-
пи редит вання недостатньо
висо і, проте абсолютний при-
ріст редитів за рі — 25 млрд —
це все-та и цифра хороша. Бан-
івсь ий се тор демонстр є
збільшення довіри і з бо насе-
лення. З почат нинішньо о ро-

обся депозитів фізосіб збіль-
шився на 45 млрд ривень," —
зазначила представни НБУ. За
її словами, саме завдя и с п-
ності вищеназваних фа торів
бан івсь а система за 10 місяців
отримала приб то 3,8 млрд
рн

Розробку ТЕО будівництва
мережі мобільного зв'язку 
в метро завершать до липня
Власни теле ом ні аційно о

оператора "У ртеле ом " омпа-
нія ЕСУ, я навесні КМДА обра-
ла для б дівництва мережі мо-
більно о зв'яз в метро, має

намір завершити розроб тех-
ні о-е ономічно о обґр нт ван-
ня цьо о б дівництва до липня
наст пно о ро . Орієнтовна
вартість прое т — 70 млн рн.
Інфрастр т ра мобільно о
зв'яз охопить 44 станції мет-
ро, довжина про ладання абе-
ля с ладе 350 тис. метрів, пло-
ща для розміщення обладнан-
ня — 250 в. м, повідомляють
"У раїнсь і новини"

Валютний ринок 
стабілізується

"Вже iль а днiв Нацбан не
лише продає валют , а й п є
її", — повідомив ерiвни р пи
радни iв олови Нацбан Вале-
рiй Литвиць ий. "Ми довели, що
в нас справи не розходяться зі
словами. На ористь цьо о свiд-
чать стабiлiзацiя рс останнi-
ми днями та повернення тен-
денцiї, оли нашi iнтервенцiї
спрямованi в обидва бо и — i на
пiвлю, i на продаж",— зазна-

чив пан Литвиць ий. За йо о
словами, Центральний бан i
пiсля виборiв продовж є заспо-

оювати хвилi на рин , спричи-
ненi спе лятивними дiями. "Ми
розрахов ємо, що за онодавчий
сервiс б де своєчасним, вива-
женим i та им, що поле ш є, а
не обтяж є наш робот зi стабi-
лiзацiї сит ацiї. Гадаю, що люди,
я i хвалюють полiтичнi рiшення,
свiдомлюють м льтиплi ативнi
наслiд и та их хвиль на валют-
них рин ах", — заявив пан Лит-
виць ий

Від продажу землі 
до бюджету надійшло 
1,2 млрд грн
Прес-сл жба Держзема ент-

ства повідомляє, що за десять мі-
сяців поточно о ро від продаж
земель несільсь о осподарсь о-
о призначення до бюджетів різ-
них рівнів з рах ванням попе-
редніх надходжень перераховано
1,2 млрд рн, що на 275 млн рн
більше, ніж за анало ічний період
мин ло о ро . "За десять міся-
ців продано 2 тис. 572 земельні
ділян и за альною площею 1,51
тис. а. Їхня вартість становить
1,1 млрд рн. Зо рема на тор ах

продано 124 наділи площею
46,25 а вартістю 28,6 млн рн та
права оренди на 616 земельних
діляно за альною площею 9,64
тис. а вартістю 34,7 млн рн",—
йдеться повідомленні. За ана-
ло ічний період мин ло о ро
продано 2 тис. 794 земельні ді-
лян и та прав оренди на них за-
альною площею 6,74 тис. а вар-
тістю понад 599 млн рн

Для "Повітряного експресу"
відкриють кредитну лінію

Китайсь а машиноб дівна ом-
панія та Державне а ентство з ін-
вестицій та правління національ-
ними прое тами У раїни підписа-
ли технічн од , я а с ває
останні переш оди фінанс ван-
ні Національно о прое т "Повіт-
ряний е спрес" Е спортно-ім-
портним бан ом Китаю. Про це
"Хрещати " повідомили прес-
сл жбі Держінвестпрое т . Рані-
ше до о ремих положень прое т
технічної оди А ентства б ли
за важення: первинний те ст
містив п н ти, я і істотно по ір-
ш вали мови йо о реалізації для

раїнсь ої сторони. Після дво-
сторонніх пере оворів б ло під-
писано відповідний прото ол що-
до вре лювання цих п н тів. На-
разі всі за важення раїнсь ої
сторони повною мірою врахова-
но, а підписання оди фа тично
розбло вало подальш реаліза-
цію Національно о прое т "По-
вітряний е спрес". Найближчим
часом Держінвестпрое т очі є
на від риття редитної лінії Е с-
портно-імпортним бан ом Китаю
для фінанс вання прое т

Схвалено проект угоди 
із Бразилією 
про співробітництво 
в ядерній енергетиці
Уряд схвалив прое т оди із

Бразилією про співробітництво
в ал зі мирно о ви ористання
ядерної енер ії. Про це йдеться
в розпорядженні ряд № 958.
Раніше обидві сторони неодно-
разово підтвердж вали взаємн
заці авленість більш тісном
співробітництві в цій сфері, по-
відомляють "У раїнсь і нови-
ни"

У сфері нерухомості
введуть нові мита
Вартість реєстрації права 
власності для всіх українців
складатиме 119 грн
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

З ново о ро в сфері реєстрації прав на нер хоме май-
но діятим ть інші правила. По-перше, цим б де займа-
тися не БТІ (я дотепер), а У рдержреєстр. По-др е,
визначено єдине мито на дан державн посл . За
словами е спертів, за онодавчі зміни спрощ ють про-
цед р та роблять її прозорішою.

З 1 січня 2013 року всім, хто реєструватиме право власності на квартири,

будинки, земельні ділянки та іншу нерухомість, потрібно буде заплатити в

бюджет держави мито. Його розмір складе 7 неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян, що закріплено в прийнятому 20 листопада 2012 року Вер"

ховною Радою Законі України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Мі"

ністрів України "Про державне мито".

"У прийнятому депутатами документі встановлено, що розмір держмита

під час реєстрації прав власності на нерухомість складе 119 грн. Також зако"

нодавець визначив, що за державну реєстрацію іншого речового права на

нерухоме майно, обтяження цього права стягуватиметься державне мито в

розмірі 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або в 51 гривню",

— розповів "Хрещатику" фахівець юридичної компанії "Алексєєв, Боярчу"

ков і партнери" Олексій Новіков.

За словами експерта, основне завдання у прийнятті даного Закону —

встановити єдині ставки державного мита, що з нового року буде стягувати"

ся всіма нотаріусами України під час реєстрації договорів купівлі"продажу,

дарування нерухомості або її передавання в заставу кредитору.

"Я вважаю, що внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про

державне мито" встановлює єдиний, більш чіткий і прозорий розмір оплати

за реєстрацію права власності на нерухоме майно. До цього часу розмір цієї

плати визначали міські адміністрації на свій розсуд, тому в кожному місті,

селищі або селі він різнився. З нового року все буде просто, зрозуміло і

скрізь однаково — 119 грн для всіх українців незалежно від їхнього місця

проживання",— резюмує юрист.

Зазначимо також, що з початком 2013 року реєстрацію прав на нерухоме

майно здійснюватиме не БТІ, а Укрдержреєстр. Нагадаємо, введення нових

правил відклали на рік (з 2012"го на 2013"й), щоб за цей час сформувати

структуру новоствореної служби, підготувати нормативну базу, навчити ре"

єстраторів.

Центральний апарат Укрдержрєєстру розмістився у Києві на двох з поло"

виною поверхах у будівлі на вул. Марини Раскової, 15. Проте безпосередньо

реєстрацією прав на нерухомість у кожному районному центрі займатимуть"

ся 583 відділи по всій Україні, в яких уже працюють 2446 державних реєстра"

торів і 207 помічників реєстраторів. По це повідомила перший заступник го"

лови Укрдержреєстру Ірина Завальна: "На сьогодні кадрове забезпечення

становить майже 85%. До кінця року, думаю, воно становитиме до ста від"

сотків"
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Українці перейдуть 
на електронні паспорти
Але віруючі матимуть право відмовитися від отримання документа
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
"Хрещатик"

З 1 січня 2013 ро мають
розпочатися роботи, пов’я-
зані з оформленням і ви-
дачею нових (еле тронних)
паспортів і посвідчень.
Відповідний за он хвале-
но парламентом з рах -
ванням президентсь их
пропозицій.

Усіх — до Реєстру!

Ще в середині жовтня спікер пар"

ламенту Володимир Литвин підпи"

сав Закон "Про Єдиний державний

демографічний реєстр та документи,

що підтверджують громадянство

України, посвідчують особу чи її

спеціальний статус". Проте після

численних заяв і скарг віруючих гро"

мадян глава держави його заветував.

А ще за два тижні новий документ

повернули на Грушевського разом із

президентськими зауваженнями.

Верховна Рада погодилася з про"

позицією Віктора Януковича (про

внесення коректив до статті 16 Зако"

ну): згідно з новою нормою, через

свої релігійні переконання віруючі

можуть відмовитися від електрон"

них паспортів. Таке право реалі"

зується шляхом подання заяви до

органу виконавчої влади (у цих ви"

падках особі видається відповідний

документ, що не містить безконтакт"

ного електронного носія).

Новий закон передбачає створен"

ня Єдиного державного демографіч"

ного реєстру (ЄДДР) — електронної

інформаційно"телекомунікаційної

системи, призначеної для зберіган"

ня, захисту, обробки, використання і

поширення інформації про особу та

про її документи (оформлені із за"

стосуванням засобів Реєстру).

До бази ЄДДР мають внести на"

ступні дані про особу: повне ім’я,

дата народження (смерті), місце на"

родження, стать, дата внесення да"

них до Реєстру, відомості про батьків

(усиновлювачів), опікунів, піклу"

вальників та інших представників,

відомості про громадянство, рекві"

зити інших документів особи, від"

цифровані зразки особистого підпи"

су та обличчя, додаткова інформація

(сімейний стан, відмова від прий"

няття реєстраційного номера та об"

лікової картки платника податків,

про видачу приватизаційних папе"

рів, біометричні дані), а також ін"

формація ВІС (відомчих інформа"

ційних систем).

Кожна особа, персональні дані

якої внесені до Реєстру, має право на

отримання інформації про наявність

запису щодо неї, на безоплатне от"

римання довідки про внесення ін"

формації до ЄДДР (а також право на

повідомлення про кожен випадок

звернення щодо передачі інформації

про себе). Персоналізація нових до"

кументів здійснюється за техноло"

гією лазерного гравірування та ла"

зерної перфорації. Причому робить"

ся це лише централізовано — у дер"

жавному центрі персоналізації доку"

ментів, що функціонує у складі роз"

порядника ЄДДР.

Паспортні бланки зроблені у ви"

гляді книжечки обсягом від 8 до 64

сторінок із вшитою сторінкою даних

між лівим форзацом та першим па"

перовим аркушем. У документах, що

посвідчують особу та підтверджують

громадянство України (під час пере"

тинання державного кордону та пе"

ребування за кордоном) відцифро"

ваний образ обличчя особи дуб"

люється за технологією лазерної

перфорації (на відповідній сторін"

ці).

Згідно з 29 статтею Закону, перед"

бачено й нове посвідчення водія, що

виготовлене у формі картки з без"

контактним електронним носієм.

На ньому розміщені дані про особу,

дата видачі й закінчення строку дії

документа, відцифрований образ

обличчя і підпис, категорія та осо"

бливі відмітки. У верхній лівій час"

тині зворотного боку посвідчення

водія наноситься одномірний

штрих"код, у нижній частині — уні"

кальний номер запису в Реєстрі.

Праворуч друкується таблиця, в якій

зазначаються категорії транспорт"

них засобів з піктограмами, а також

інформація про категорії транспорт"

них засобів, право на керування

якими підтверджує посвідчення во"

дія. Назва документа написана чо"

тирма мовами: українською, росій"

ською, англійською та французь"

кою. Інформація про прізвище та

ім’я особи — українською мовою та

латинськими літерами. Всі інші на"

писи у посвідченні водія прописані

українською та англійською мова"

ми.

Для особистого користування пе"

редбачені й інші документи: посвід"

чення особи без громадянства (для

виїзду за кордон), посвідчення на

постійне проживання (для іноземця

або особи без громадянства), посвід"

чення на тимчасове проживання,

посвідчення біженця, проїзний до"

кумент біженця, картка мігранта

(що сприятиме створенню та управ"

лінню національною системою іден"

тифікації мігрантів).

Щодо чинних паспортів, то вони

обов’язковій заміні не підлягають. А

ось посвідчення водія, видані за ча"

сів СРСР, припиняють діяти з 1 січ"

ня 2014 року.

Робота над помилками

В Україні відсутня єдина система

реєстрації населення, на відміну

від Євросоюзу, де загальнопошире"

ним різновидом списків жителів є

демографічні реєстри. "У нашій

державі функціонують багаточи"

сельні та вузькопрофільні відомчі

реєстри (переліки, списки, карто"

теки фіз"осіб), які діють та побудо"

вані без встановлення єдиного ал"

горитму накопичення даних, —

стверджує автор "паспортного" за"

конопроекту народний депутат Ва"

силь Грицак. — З цих причин намі"

ри держави щодо приєднання до

країн ЄС потребують загальної гар"

монізації власного законодавства

та наявної практики обліку насе"

лення й вивчення його демографіч"

ного стану. Безальтернативною ви"

могою ЄС, викликаною боротьбою

зі злочинністю та тероризмом, є за"

провадження ідентифікаційних

проїзних документів з електронним

носієм біометричної інформації

відповідно до стандартів Міжна"

родної організації цивільної авіації

(ІКАО) із забезпеченням на належ"

ному рівні захисту персональних

даних".

З таким підходом погодився і про"

фільний парламентський комітет з

прав людини. Згідно з його виснов"

ком, новий документ "спрямований

на забезпечення ефективного дер"

жавного управління шляхом центра"

лізованого порядку обліку населен"

ня країни, створення єдиної націо"

нальної бази даних управління міг"

раційними потоками", а також ство"

рений для "виконання державою

міжнародних зобов’язань з питань

боротьби з тероризмом, незаконною

міграцією та організованою міжна"

родною злочинністю".

Проте, як з'ясувалося, ухвалений

закон має досить суттєві недоліки,

на які (до речі, ще влітку) вказувало

Головне науково"експертне управ"

ління (ГНЕУ) Верховної Ради: "Слід

відзначити, що в Україні створена і

функціонує Державна інформаційна

система реєстраційного обліку фі"

зичних осіб та їх документування

(ДІС), яка може бути використана в

цілях видачі та обліку документів,

передбачених законопроектом. Про

це зокрема свідчить припис статті 5,

згідно з яким функціонування реєс"

тру забезпечується із застосуванням

засобів ДІС. Отже, сумнів викликає

доцільність та раціональність ство"

рення нового реєстру за умов, коли

він фактично дублюватиме за своїм

призначенням ДІС".

Як стверджують експерти ГНЕУ,

назва документа "некоректно відоб"

ражає його зміст, що призводить до

підміни понять і створює помилкове

враження щодо предмету правового

регулювання". Окрім того, Закон не

передбачає втрати чинності Поста"

нови Верховної Ради № 2503"XII від

26 червня 1992 року щодо положень

про паспорт громадянина України,

закордонний паспорт та свідоцтво

про народження (які регламентують

певну частину питань, що і є пред"

метом нового Закону).

Досить дивним виглядає і п'ятий

пункт пояснювальної записки до

тексту Закону, де чорним по білому

написано: "Прийняття законопро"

екту не потребує додаткових витрат

з держбюджету України". Така пози"

ція, на думку ГНЕУ, свідчить про

порушення парламентського регла"

менту, згідно з яким "суб'єкт права

законодавчої ініціативи зобов'яза"

ний додати фінансово"економічне

обґрунтування (включаючи відпо"

відні розрахунки) ".

Отже, може виникнути ситуація,

пов’язана з фінансовими прогали"

нами, тобто з відсутністю чітких ви"

трат на реалізацію цієї ідеї. А це, в

свою чергу, ускладнить дію поло"

жень зазначеного Закону
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Новий Закон передбачає створення Єдиного
державного демографічного реєстру (ЄДДР) –
електронної інформаційно5телекомунікаційної
системи, призначеної для зберігання, захисту,

обробки, використання і поширення інформації 
про особу
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Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

У Київсь ом б дин вчителя на о-
родили переможців за альномісь о-
о о ляд - он рс “Ш ільний дво-
ри ”. Він проводився трьох номі-
націях в рам ах прое т “Київ —
моє місто. Мені в ньом жити, мені
йо о створювати” та місячни а з
бла о строю. А оловною метою за-
ход б ло зал чити чнів до спіль-
ної праці та форм вання ш олярів
е оло ічної льт ри та а тивної
життєвої позиції.

Переможців міського етапу конкурсу, а саме:

навчальні заклади, які зайняли перші місця та от�

римали Гран�прі, нагородили грамотами та серти�

фікатами на отримання грошової винагороди від

ГУ освіти і науки КМДА, а володарів ІІ та ІІІ

місць — сертифікатами на отримання справжніх

сріблястих ялинок від КО “Київзеленбуд”, котрі

багато років будуть прикрашати шкільні подвір’я.

Нагадаємо, найкращою визнали територію гімна�

зії біотехнологій № 177 Солом’янського району.

У номінації “Школа — зелен�сад” перше місце у

навчально�виховного комплексу “CleverKids”

Оболонського району. На другому — спеціалізова�

на середня школа № 264 Деснянського району, на

третьому — СЗШ № 35 Святошинського району.

Переможцями у номінації “Затишний шкіль�

ний дворик” стали: спеціалізована школа № 327

Дніпровського району — перше місце, спеціалізо�

вана середня школа № 316 Дарницького райо�

ну — друге, Києво�Печерський ліцей “Лідер”

№ 171 Печерського району — третє.

У номінації “Довкілля для дитини” перемогу

святкували: спеціальна школа�інтернат І�ІІІ сту�

пенів № 9 Голосіївського району завоювала перше

місце, друге — загальноосвітня санаторна школа�

інтернат № 20 Шевченківського району, третє —

Київська спеціальна школа�інтернат № 5 Поділь�

ського району.

“Кожен із цих шкільних двориків�переможців є

по�своєму унікальним: тут можна проводити уро�

ки екологічного та естетичного виховання, займа�

тися спортом, просто відпочивати та спілкувати�

ся”, — наголосила начальник ГУ освіти і науки

КМДА Оксана Добровольська.— Ми і надалі пла�

нуємо проводити спільні акції із ГУ благоустрою і

вдячні “Київзеленбуду” за те, що вони долучилися

до цього заходу та готові до подальшої співпраці”.

Як розповів “Хрещатику” перший заступник

гендиректора КО “Київзеленбуд” Микола Фре�

дюк, до 114 парків і майже 500 скверів можна з

повним правом додати ще й зелені куточки

шкільних двориків. “Саме з таких маленьких і ве�

ликих цеглин розбудовується майбутнє квітучого

Києва”, — зауважив Микола Фредюк. Він також

пообіцяв школам, які одержали сертифікати на

отримання ялинок, допомогу у правильному ви�

садженні дерев, аби вони гарно прижилися і довгі

роки тішили школярів.

За словами головного спеціаліста відділу до�

шкільної та позашкільної освіти Управління на�

вчальних закладів ГУ освіти і науки Світлани То�

досової, журі побувало в усіх школах, і, крім ошат�

них зелених куточків, звернуло увагу на те, що в

місті дуже багато дітей цікавляться біологією.

Школярі не лише із задоволенням беруть участь у

оформленні клумб, а й можуть докладно розповіс�

ти про ті чи інші рослини. Крім того, є заклади, де

впроваджують цікаві традиції, пов’язані із озеле�

ненням території. Наприклад, у спеціалізованій

школі № 327 Дніпровського району щороку виса�

джують таку кількість туй, скільки випускають від�

мінників початкової школи.

А от територія навчально�виховного комплек�

су “Clever Kids” вразила журі конкурсу ком�

плексним облаштуванням усієї території закладу.

“Вважаю, що наше перше місце у номінації

“Школа�зелен�сад” цілком заслужене, — розпо�

віла “Хрещатику” гендиректор НВК “Clever

Kids” Юлія Демиденко. — Ми намагалися в умо�

вах міста зробити максимально зручний зелений

куточок для наших дітей, а ще — прищеплювати

нашим вихованцям любов і бережне ставлення

до довкілля” 

Введення у храм Пресвятої Богородиці

Коли немовля Марія у супроводі

родичів була приведена до Господ�

нього храму, її зустрів первосвященик

за радами Святого Духа і, на подив

усіх присутніх, ввів її у Святая свя�

тих — головне місце храму, в яке не те

що немовля жіночої статі, але і сам

первосвященик міг увійти тільки

один раз на рік.

Праведні Іоаким і Анна, вручивши

Дитя волі Отця Небесного, поверну�

лися додому. Преблагословенна Марія

залишилася в приміщенні для дів, що

знаходилося при храмі. Навколо хра�

му, за свідченням Священного Писан�

ня (Вих. 38; 1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) та іс�

торика Йосипа Флавія, було багато

житлових приміщень, в яких перебу�

вали присвячені на служіння Богові.

Глибокою таємницею покрите зем�

не життя Пресвятої Богородиці від

дитинства до вознесіння на небо. По�

таємним було і її життя в Єрусалим�

ському храмі.

Але в церковному переказі зберег�

лися відомості, що під час перебуван�

ня Пречистої Діви в Єрусалимському

храмі вона виховувалася у товаристві

благочестивих дів, старанно читала

Священне Писання, займалася руко�

діллям, постійно молилася і зростала

в любові до Бога. На спомин Введен�

ня Пресвятої Богородиці в Єрусалим�

ський храм Свята Церква з давніх ча�

сів встановила урочисте святкування.

Вказівки на вчинення свята в перші

століття християнства знаходяться в

переказах палестинських християн,

де йдеться про те, що свята цариця

Олена побудувала храм на честь Вве�

дення в храм Пресвятої Богородиці.

У апостольському посланні, яке чи�

тається на богослужінні свята Введен�

ня Пресвятої Богородиці, розповідає�

ться про пристрій старозавітній бого�

службової скинії, за зразком якої і був

згодом створений Єрусалимський

храм. Храм — це як би невелика мо�

дель світу і водночас людини, мікро�

космос. У даному випадку, використо�

вуючи в день Введення Діви Марії в

храм апостольське читання про при�

строї скинії, Церква вказує на храм, як

прообраз Богоматері. Скинія склада�

лася з зовнішнього приміщення, яке

називалося “святе”, а всередині нього

було інше, менше приміщення, яке

називалося “Святая святих”. Під зов�

нішнє приміщення регулярно входи�

ли священики для здійснення бого�

служінь, а у Святая святих тільки один

раз на рік входив первосвященик з

жертовною кров’ю для очищення грі�

хів народу. Також у Святая святих від�

бувалися богоявлення. Оскільки Діві

Марії належало Самою стати вмісти�

лищем Бога, Первосвященик і ввів Її у

Святая святих. Апостол Павло у сво�

єму посланні перераховує священні

предмети, які знаходилися у Святая

святих. У свою чергу Церква в бого�

служінні образ кожного з цих предме�

тів вживає відносно Богоматері. Це

кадильниця, в якій вогонь і фіміам —

образ Божества. Це Ковчег Заповіту, в

якому знаходилася манна небесна, що

символізує Христа, Процвітший жезл

Аарона, що символізує народження

від Діви, яка не знала чоловіка і скри�

жалі Завіту — образ втіленого Слова.

Річний богослужбовий цикл — це

образ всесвітньої історії і той день, у

який первосвященик входив у Святая

святих з жертовною кров’ю тварин та

був прообразом пришестя у світ Сина

Божого — справжнього архієрея,

який приніс себе в жертву на відпу�

щення гріхів.

Про введення Пресвятої Діви у

храм після досягнення нею трирічно�

го віку згадують, зокрема, антіохій�

ський єпископ Еводій (I ст.), Блажен�

ний Ієронім (IV ст.), Святий Григорій

Ніський (IV ст.), Герман і Тарасій,

патріархи Константинопольські (VII

в.). Час встановлення свята на честь

цієї події з достовірною точністю не�

відоме. На Сході свято отримало по�

всюдне поширення вже в ХІІІ ст. У IX

столітті Георгій, митрополит Нікомі�

дійскій, склав канон свята (“Відкрию

уста моя”) і ряд стихир, а в Х столітті

Василь Пагаріот, архієпископ Кеса�

рійський, склав другий канон свята

(“Пісня переможна”). Ці стихири і

канони співаються Церквою і в даний

час.

День Введення в храм Пресвятої

Діви Марії — це день явлення світові

обраної Богом, найчистішої з усіх, які

жили на землі, яка не мала й тіні грі�

ховного помислу

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної 
церкви

Відбулося засідання президії
Ради керівників промислових
підприємств Подолу
Участь заході взяв олова Подільсь ої

РДА Петро Матвієн о, начальни ГУ промис-
лової, на ово-технічної та інноваційної полі-
ти и КМДА Людмила Денисю , начальни ГУ
статисти и м. Києва Раїса Вілінч , ерівни и
підприємств.
Наразі промисловий омпле с район на-

рахов є 46 вели их підприємств, де працює майже 9 тис. осіб. За
рез льтатами рейтин ової оцін и діяльності РДА, за 9 місяців 2012
ро за по азни ами, що відображають сфер “Е ономічний розви-
то ”, Подільсь ий район посів 2 місце.
Протя ом звітно о період підприємствами Подол створено нові

робочі місця, а саме: ПАТ “Фарма ” — 67 нових робочих місць, ТОВ
“Київсь ий одинни овий завод” — 4 місця, ТОВ “У рполі рафме-
діа” — 8 місць. На 11 % збільшено обся реалізованої промислової
прод ції в розрах н на одн особ , підприємствами район ос-
воєно вип с 66 видів прод ції, з них нових для рин — 17 видів,
інновації впровадж вались 5 ал зях промисловості район , здій-
снювались зовнішньотор овельні операції з раїнами СНГ та Євро-
пи.
На засіданні б ли роз лян ті питання щодо роз’яснення методи и

розрах н інте рально о інде с виробництва, за півлі промисло-
вої прод ції за ошти бюджет міста та перспе тиви розвит про-
мислово о омпле с Подільсь о о район на 2013 рі .
Крім то о, олова Подільсь ої РДА зверн вся до ерівни ів під-

приємств з проханням при расити фасади своїх б дівель, приле лі
території та взяти а тивн часть свят овом оформленні Подол
до Ново о ро та Різдвяних свят

Голосіївську податкову 
облаштували стендом 
для клієнтів із вадами зору
Серед платни ів подат ів, я і відвід ють

ДПІ Голосіївсь ом районі столиці, є люди з
фізичними вадами, зо рема слабозрячі і слі-
пі ромадяни. Аби поле шити їх переб вання
за ладі, при вході розташ вали стенд, на-

писаний шрифтом Брайля.
“Із само о від риття ми облашт вали

ЦОПП “Кімнатою матері та дитини”, спеці-
альними пор чнями для людей, я і перес ваються за допомо ою ін-
валідно о віз а. Тепер чер а дійшла до людей, я і втратили зір”,—
розповіла начальни ДПІ Голосіївсь ом районі Києва Олена Ма -
рова.
Кро за ро ом ерівництво інспе ції продовж є вдос оналювати

Центр обсл ов вання платни ів подат ів. З пинитися збираються
лише тоді, оли всі лієнти б д ть задоволені я істю сервіс та пе-
ре онаються, що візит до подат ової — приємна необхідність

У Деснянському районі 
провели засідання 
Координаційної ради
У Деснянсь ій РДА відб лося засідання Ко-

ординаційної ради з питань взаємодії дер-
жавних та недержавних станов щодо надан-
ня допомо и нар о- та ал озалежним. У за-
ході взяли часть представни и державних та
недержавних ор анізацій, релі ійних ромад,
бла одійних фондів.
На порядо денний засідання б ло винесе-

но питання щодо проведення Днів інформ вання з профіла ти и не-
ативних явищ в навчальних за ладах, створення Центр ресоціалі-
зації нар озалежної молоді “Твоя перемо а”, реабілітаційно о Цен-
тр для дітей в лиці, я і схильні до вживання небезпечних речовин.
Та , нинішньом році в рам ах Днів інформ вання 35 ш олах

Деснянсь о о район проведено бать івсь і збори, працівни ами
сл жби справах дітей ор анізовано 53 ле ційно-тренін ових заняття
та 22 виховні одини, меди ами лі вальних станов під отовлено
1450 ле цій та проведено близь о 32 тисяч бесід із чнями. Працівни-
ами Центр соціальних сл жб для сім’ї, дітей та молоді ЗНЗ райо-
н ор анізовано 102 заняття з пропа анди здорово о способ життя.
На базі Центр працює 7 р п анонімних ал о олі ів та нар ома-

нів, з я ими відб лося 302 заняття, реаліз ється спільний із бла о-
дійним фондом “Світ без залежності” прое т щодо меди о-соціаль-
но о та психоло ічно о с провод ВІЛ-позитивних дорослих, пра-
цює м льтидисциплінарна оманда, до с лад я ої входить лі ар-ін-
фе ціоніст абінет “Довіра”.
Протя ом 2012 ро на території Деснянсь о о район відб лося

п’ять а цій, присвячених здоровом способ життя, боротьбі з нар-
оманією, ал о олізмом та ВІЛ/СНІДом

Дніпровців ознайомили 
з методикою розрахунку 
інтегрального індексу 
виробництва
Під ерівництвом заст пни а олови Дніп-

ровсь ої РДА Василя М рен а відб лось ро-
боче засідання ерівни ів, відповідальних
фахівців промислово о омпле с район
за частю представни ів оловно о столич-
но о правління статисти и. Начальни від-

діл статисти и промисловості Т. Федорен о ознайомила прис т-
ніх із методи ою розрах н інте рально о інде с виробництва
(врахов ючи інде си промислової прод ції), затвердженою на а-
зом Державно о омітет статисти и У раїни. Вона та ож розпо-
віла про порядо в лючення до перелі підприємств, отрі щомі-
сячно звіт ють про виробництво прод ції (товарів, посл ), но-
вих підприємств, заявлених із промисловим видом діяльності. А
начальни правління статисти и посл О. Шарова розповіла про
по азни и інноваційної діяльності промислово о омпле с
район

Завершився 
конкурс.фестиваль “Дарниця
талантами славиться — 2012”
У приміщенні “Слов’янсь ої імназії” (в л.

Дра оманова, 10-в, а това зала) відб вся
ала- онцерт та на ородження переможців
районно о он рс -фестивалю дитячої
творчості серед ш олярів “Дарниця таланта-
ми славиться — 2012”, присвячений 375-річ-
чю освіти Дарниць о о район столиці.
Голова район Сер ій Віт овсь ий привітав

всіх часни ів та остей он рс , вр чив листи-подя и працівни ам
навчальних за ладів район , а та ож призи та пам’ятні подар н и
переможцям творчо о заход “Дарниця талантами славиться —
2012”.
Справжнім подар н ом для всіх прис тніх на святі стали хорео-
рафічні та во альні вист пи переможців он рс

Переможці за альномісь о о о ляд - он рс "Ш ільний двори " одержали в подар но рошові вина ороди
та сертифі ати на отримання справжніх сріблястих ялино від КО "Київзеленб д"

Та ий ви ляд має територія імназії біотехноло ій № 177 Солом`янсь о о район , я визнано най ращою
серед часни ів за альномісь о о о ляд - он рс "Ш ільний двори "

Новини районівНагороди за кращий 
"Шкільний дворик"
Вихованці столичних навчальних закладів отримали в подарунок
сріблясті ялинки

Введення в Храм Пресвятої Бо ородиці відб лося, по
збереженим Переданням розповідями, наст пним чи-
ном. Бать и Діви Марії, праведні Іоа им і Анна, моля-
чись про дозвіл неплодства, дали обітницю, я що наро-
диться дитя, присвятити йо о на сл жіння Бо . З ідно
з Переданням Цер ви, маючи три ро и від народження,
Діва Марія б ла приведена бать ами — праведними
Іоа имом та Анною в Єр салимсь ий храм, щоб б ти
присвяченій на сл жіння Бо ові.
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1. Бабченко Наталія Сергіївна
2. Блажко Віталій Петрович
3. Бобошко Ірина Миколаївна
4. Боброва Світлана Петрівна
5. Бокадорова Галина Михайлівна
6. Бондарець Людмила Давидівна
7. Вавуліна Світлана Петрівна
8. Гапон Галина Валентинівна
9. Гиря Наталія Миколаївна
10. Голега Микола Степанович
11. Головенко Ольга Євгеніївна
12. Головко Віталій Владиславович
13. Гонгало Віра Леонідівна
14. Гопкало Олена Віталіївна
15. Горобенко Ольга Василівна
16. Грінчук Наталія Михайлівна
17. Гупало Андрій Юрійович
18. Дегтярьова Олександра Віталіївна
19. Домбровська Марина Леонідівна
20. Дороніна Тетяна Іванівна
21. Жежера Олександра Вікторівна
22. Зав'ялова Тетяна Анатоліївна
23. Кадлець Аліна Олександрівна
24. Калина Роман Анатолійович
25. Кривошапка Людмила Іванівна
26. Крикунова Ніна Василівна
27. Кошолап Наталія Володимирівна
28. Купрій Валентина Іванівна
29. Лисенко Світлана Владленівна
30. Лутченко Тетяна Миколаївна
31. Масловська Тетяна Миколаївна

32. Меліко Юлія Григорівна
33. Москальчук Антоніна Антонівна
34. Мушит Оксана Василівна
35. Овчаренко Наталія Леонідівна
36. Пархоменко Парасковія Марківна
37. Пігілова Ніна Михайлівна
38. Пилипенко Олена Олександрівна
39. Потурнак Галина Павлівна
40. Прокопчук Світлана Петрівна
41 Прохоренко Алла Володимирівна
42. Розова Ольга Олексіївна
43. Ромашова Тамара Миколаївна
44. Сіренко Іван Олександрович
45. Сологуб Наталія Миколаївна
46. Спіріна Людмила Петрівна
47. Степаненко Людмила Сергіївна
48. Степенко Тамара Леонідівна
49. Стороженко Ірина Володимирівна
50. Тригубець Любов Миколаївна
51. Фень Лариса Олександрівна
52. Філінська Людмила Дмитрівна
53. Хоменчук Світлана Миколаївна
54. Цокало Вікторія Миколаївна
55. Чекан Оксана Сергіївна
56. Шашкун Андрій Миколайович
57. Шутко Надія Павлівна
58. Шевченко Дмитро Васильович
59. Ярош Тетяна Василівна

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження списків присяжних районних судів міста Києва
Рішення Київської міської ради № 220 /8504 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до статей 57, 58
1, 59 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, положень Кримінального процесуального ко

дексу України, враховуючи подання голови територіального управління Державної судової адміністрації України в місті Києві від
18.06.12 № 1321
3/4, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити списки присяжних районних судів міста Києва згідно з додатками 1E10.
2. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

1. Басмат Василь Серафимович
2. Басмат Лідія Гаврилівна
3. Барська Надія Іванівна
4. Березенко Віктор Григорович
5. Бєлічкова Ольга Панасівна
6. Білий Геннадій Дмитрович
7. Білгородська Євгенія Яківна
8. Білоус Анатолій Васильович
9. Броварець Зоя Леонтіївна
10. Галич Тетяна Іванівна
11. Головіна Олена Володимирівна
12. Гладченко Микола Михайлович
13. Зубенко Тетяна Іванівна
14. Ісаєва Валентина Гнатівна
15. Каменський Андрій Миколайович
16. Карвецький Володимир Леонідович
17. Константінова Валентина Вікторівна
18. Ковальчук Наталія Андріївна
19. Ковальов Василь Олександрович
20. Козачук Раїса Сергіївна
21. Кулик Сергій Петрович
22. Кошарна Валентина Валеріївна
23. Максюшенко Оксана Володимирівна
24. Матвєєва Галина Семенівна
25. Матієнко Майя Михайлівна
26. Матченко Маріатана Галім’янівна
27. Мелківська Ольга Олексіївна

28. Носов Сергій Іванович
29. Олясюк Жанна Андріївна
30. Омельченко Валентина Андріївна
31. Павловський Валерій Павлович
32. Погребняк Любов Миколаївна
33. Поляніна Тетяна Федорівна
34. Рудська Олеся Кимівна
35. Соловей Дмитро Юрійович
36. Сонець Тетяна Дмитрівна
37. Степанюгін Андрій Васильович
38. Стойко Михайло Володимирович
39. Стецюк Надія Миколаївна
40. Степаненко Михайло Іванович
41. Сторожук Ольга Петрівна
42. Тисяченко Алла Корніївна
43. Фещуков Микола Єгорович
44. Харченко Валерій Михайлович
45. Ходунько Микола Олексійович
46. Цвілій Ольга Іванівна
47. Цимбалюк Микола Олександрович
48. Щербакова Світлана Миколаївна
49. Юзвяк Анатолій Густавович
50. Якимчук Віталій Миколайович
51. Яремко Ніна Олексіївна

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 6 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Печерського районного суду міста Києва

1. Бельський Олексій Володимирович
2. Благополучна Любов Володимирівна
3. Бояршинова Катерина Іванівна
4. Буднікова Ірина Михайлівна
5. Висоцька Марина Миколаївна
6. Волков Костянтин Юрійович
7. Галієва Наталія Вікторівна
8. Головінова Лариса Анатоліївна
9. Горбатюк Оксана Георгіївна
10. Гріщенко Василь Васильович
11. Докучаєва Ірина Михайлівна
12. Дубовик Оксана Вікторівна
13. Зінченко Світлана Володимирівна
14. Казарєз Наталія Іванівна
15. Каймакан Віталій Георгійович
16. Кирилюк Людмила Анатоліївна
17. Компанець Тамара Володимирівна
18. Кондратюк Валентина Броніславівна
19. Коровай Оксана Миколаївна
20. Кравець Ольга Степанівна
21. Крючкова Тамара Миколаївна
22. Кузьменко Людмила Іванівна
23. Кутова Катерина Миколаївна
24. Кущ Олексій Іванович
25. Лаврик Сергій Васильович
26. Лавровська Людмила Василівна
27. Мітченко Світлана Володимирівна

28. Москалець Леся Іванівна
29. Навроцька Юлія Василівна
30. Настичук Світлана Миколаївна
31. Нарцева Наталія Миколаївна
32. Носач Ілона Яківна
33. Олійникова Наталія Анатоліївна
34. Пасічник Лариса Олександрівна
35. Пархоменко Ольга Федорівна
36. Попова Наталія Олександрівна
37. Прокопенко Олена Вячеславівна
38. Рабінович Людмила Володимирівна
39. Силенко Олена Іванівна
40. Случевська Тамара Федорівна
41. Собачко Тетяна Олександрівна
42. Споденюк Раїса Василівна
43. Сурай Руслан Олексійович
44. Хохлова Олена Юріївна
45. Черноштан Антоніна Володимирівна
46. Чирва Наталія Василівна
47. Чмишенко Тетяна Григорівна
48. Яворська Євгенія Єліферіївна
49. Яковенко Галина Олександрівна
50. Яременко Лариса Василівна

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток 8 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Солом'янського районного суду міста Києва

1. Базавлук Любов Всеволодівна
2. Богата Валентина Миколаївна
3. Божевська Ірина Іванівна
4. Галан Анатолій Йосипович
5. Ганзевич Наталія Іванівна
6. Гуслякова Наталія Віталіївна
7. Гоницька Тетяна Григорівна
8. Горбаченко Лариса Петрівна
9. Гордієнко Оксана Степанівна
10. Горобець Галина Михайлівна
11. Гребеник Світлана Вікторівна
12. Григоренко Наталія Миколаївна
13. Демченко Лариса Василівна
14. Демченко Ольга Іванівна
15. Демчук Василь Миколайович
16. Двораковська Ольга Кузьмівна
17. Дода Олена Іванівна
18. Домбровська Ілона Станіславівна
19. Друкарова Надія Марківна
20. Дудар Лариса Андріївна
21. Зацеркляна Вікторія Анатоліївна
22. Згурський Олексій Олександрович
23. Іванов Олексій Олександрович
24. Іванова Неля Петрівна
25. Карасевич Віктор Миколайович
26. Кацан Оксана Анатоліївна
27. Клокун Валентина Іванівна
28. Кобзаренко Тетяна Василівна
29. Козятник Тамара Гнатівна
30. Копочинський Володимир Володимирович
31. Корольова Тетяна Миколаївна
32. Кужко Зоя Федорівна
33. Кузьмич Галина Василівна
34. Кулешева Оксана Миколаївна
35. Кутало Віктор Вікторович
36. Ландар Марія Дмитрівна

37. Левченко Людмила Юріївна
38. Лежанська Ірина Вячеславівна
39. Литвин Ганна Павлівна
40. Лінкін Андрій Геннадійович
41. Ліщенко Вадим Дмитрович
42. Матвійчук Надія Миколаївна
43. Махонін Михайло Петрович
44. Медведєва Віра Олександрівна
45. Михновський Ярослав Павлович
46. Міхеєва МаріяEМагдаліна Юріївна
47. Назаренко Олена Вікторівна
48. Ніконорова Таміла Олександрівна
49. Оніщенко Дмитро Миколайович
50. Орлова Тетяна Петрівна
51. Павленко Катерина Олексіївна
52. Пешко Катерина Миколаївна
53. Піюк Наталя Миколаївна
54. Погоріла Таїсія Вікторівна
55. Попов Олександр Миколайович
56. Прогожук Наталія Федорівна
57. Прудіус Віра Іванівна
58. Прус Катерина Анатоліївна
59. Репік Вікторія Валеріївна
60. Савелій Валентина Олексіївна
61. Савенкова Ольга Володимирівна
62. Самборська Тетяна Анатоліївна
63. Сербіненко Оксана Василівна
64. Сидора Віктор Миколайович 
65. Снігур Юлія Василівна
66. Сніжко Тамара Миколаївна
67. Соляк Зоя Володимирівна
68. Тамадаєва Марина Валеріївна
69. Тімоніна Оксана Михайлівна
70. Томашевський Володимир Антонович
71. Туржанська Галина Олексіївна
72. Усик Лілія Василівна

Додаток 7 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Подільського районного суду міста Києва

1. Бутіна Ганна Сергіївна
2. Волинець Ольга Степанівна
3. Жарова Лариса Борисівна
4. Зінченко Борис Петрович
5. Ейсман Алла Валентинівна
6. Кедря Людмила Андріївна
7. Козлова Людмила Михайлівна
8. Коновальчук Наталія Володимирівна
9. Кравітз Олена Сергіївна
10. Кузнецова Ольга Василівна
11. Куліуш Микола Антонович
12. Курбашова Тамара Миколаївна
13. Левківський Микола Володимирович
14. Мережко Лідія Сергіївна
15. Олініченко Анатолій Васильович
16. Олексієнко Ірина Сергіївна
17. Омельяненко Тетяна Максимівна

18. Палюта Оксана Олександрівна
19. Папка Тетяна Василівна
20. Папка Микола Петрович
21. Парінцев Ігор Георгійович
22. Пєхота Микола Іванович
23. Правик Людмила Анатоліївна
24. Радченко Юлія Андріївна
25. Сагайдак Людмила Григорівна
26. Саханчук Сергій Михайлович
27. Сушин Дмитро Анатолійович
28. Царівський Микола Іванович
29. Чехлов Юрій Робертович
30. Фемяк Сергій Володимирович

Заступник міського голови — секретар Київради
Г.Герега

Додаток 1
до рішення 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Голосіївського районного суду міста Києва

Додаток 2 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Дарницького районного суду міста Києва

1. Акімова Олена Іванівна
2. Білик Наталія Миколаївна
3. Борозенець Марина Василівна
4. Бурбан Наталя Федорівна
5. Гвоздьов Борис Володимирович
6. Гончаренко Олександр Олександрович
7. Дараган Оксана Василівна
8. Дацько Надія Леонідівна
9. Джунь Наталія Миколаївна
10. Дзугас Ірина Олександрівна
11. Дмитренко Надія Євгеніївна
12. Доломанська Валентина Віталіївна
13. Дроздов Олексій Анатолійович
14. Канавченко Алла Іванівна
15. Кощій Марія Іванівна
16. Куваєва Тамара Володимирівна
17. Лєвіна Тетяна Євгенівна
18. Малюга Наталія Андріївна

19. Мариненко Лариса Григорівна
20. Москаленко Надія Миколаївна
21. Нечипоренко Ніна Іванівна
22. Олефіренко Тетяна Тимофіївна
23. Пархацька Леся Володимирівна
24. Поміновська Наталія Олександрівна
25. Пушняк Світлана Андріївна
26. Скляренко Олена Олександрівна
27. Феденко Людмила Миколаївна
28. Хілько Світлана Анатоліївна
29. Чигринець Наталія Михайлівна
30. Шевченко Віталій Васильович
31. Штодько Неля Іванівна
32. Якименко Тетяна Андріївна

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток З 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Деснянського районного суду міста Києва

1 Корнієнко Інна Миколаївна
2. Корнієнко Ігор Михайлович
3. Ланде Олена Миколаївна
4. Фесюк Андрій Іванович

Заступник міського голови — секретар Київради
Г.Герега

Додаток 4 
до рішення Київської міської ради від  01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Дніпровського районного суду міста Києва

1. Баришполець Ніна Анатоліївна
2. Богданович Наталія Василівна
3. Бойко Олена Володимирівна
4. Бондаренко Руслана Олександрівна
5. Вознюк Ганна Юріївна
6. Воробей Лідія Степанівна
7. Вакуленко Наталія Іванівна
8. Гайдаєнко Алла Петрівна
9. Гарна Любов Володимирівна
10. Головацька Ганна Іванівна
11. Головуніна Наталія Дмитрівна
12. Горіна Лариса Григорівна
13. Гудкова Олена Борисівна
14. Гук Світлана Володимирівна
15. Жук Галина Миколаївна
16. Зацепіна Тетяна Вікторівна
17. Кірста Тетяна Іванівна
18. Кириченко Наталія Василівна
19. Кокоєва Наталія Миколаївна
20. Ковальова Марина Євгеніївна
21. Корнутич Руслан Олегович 
22. Кроль Сергій Миколайович
23. Лапицька Любов Михайлівна
24. Левченко Тетяна Віталіївна
25. Лозінська Любов Михайлівна
26. Лук'янчикова Тетяна Леонідівна
27. Мазепа Ніла Василівна
28. Малєєва Олена Микитівна
29. Масюк Ольга Володимирівна
30. Мацієвська Ольга Петрівна
31. Мілюкова E Пономаренко Марія Валентинівна
32. Мірошник Євген Олександрович
33. Найдьонова Галина Анатоліївна
34. Никитенко Олена Петрівна

35. Олеоленко Інна Василівна
36. Олійник Ірина Миколаївна
37. Осипенко Віра Михайлівна
38. Пастушенко Наталія Петрівна
39. Перекрестова Олена Анатоліївна
40. Петрова Наталія Миколаївна
41. Пінчук Ольга Вікторівна
42 Половинкіна Олена Григорівна
43. Попіль Тетяна Вікторівна
44. Порохня Ірина Федорівна
45. Редько Ірина Юріївна
46. Ромаскевич Наталя Павлівна
47. Савостіна Олена Володимирівна
48. Свиридова Любов Володимирівна
49. Слободяник Лілія Йосипівна
50. Скачкова Світлана Миколаївна
51. Слатнікова Лариса Віталіївна
52. Стовбун Катерина Олександрівна
53. Ступницька Ірина Володимирівна
54. Сулейманов Олег Андерсонович
55. Татарін Тетяна Василівна
56. Ткаченко Світлана Миколаївна
57. Фещук Любов Петрівна
58. Хазан Ірина Олександрівна
59. Хомутовська Людмила Миколаївна
60. Чаплай Лариса Євгеніївна
61. Чубук Людмила Анатоліївна
62. Шкандала Ольга Олексіївна
63. Якобчук Віктор Кос'янович
64. Ярошенко Ольга Миколаївна

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток 5 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Оболонського районного суду міста Києва
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Хрещатик 4 грудня 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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Додаток 9 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Святошинського районного суду міста Києва

73. Федоров Олег Євгенович
74. Хлапова Людмила Дмитрівна
75. Ходоровський Вадим Францевич
76. Черпак Валентина Степанівна
77. Шпак Петро Володимирович
78. Шульга Андрій Олексійович

79. Яковенко Ганна Анатоліївна
80. Ященко Ніна Іванівна

Заступник міського голови 
 секретар Київради
Г. Герега

Про скасування 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 08.05.2012 № 745

Розпорядження № 2055 від 16 листопада 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з метою

ефективного управління роботами з реконструкції центральних теплових пунктів, скорочення термінів їх виконання та своєчасно

го введення об’єкта в експлуатацію, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Скасувати розпорядження виконавчого органу Київської міської раE
ди (Київської міської державної адміністрації) від 08.05.2012 № 745 “Про
передачу функцій замовника робіт з реконструкції центральних теплових
пунктів”.

2. Головному управлінню комунального господарства виконавчого орE
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поE
дати до Головного управління економіки та інвестицій виконавчого оргаE
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проE

позиції щодо внесення змін до Програми соціальноEекономічного розвитE
ку м. Києва на 2012 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від
29.12.2011 № 1099/7335.

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

Голова О. Попов

Про будівництво інженерних мереж 
до будівель у пров. Лабораторному, 12 

у Печерському районі
Розпорядження № 2054 від 16 листопада 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, договору
купівлі
продажу нерухомого майна від 26.01.2011 № 159, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 21.09.2011 № 1733 “Про проектування та реконструкцію приміщень нежилих будівель —
колишні головний корпус, адміністративна будівля корпусу дитячої клінічної лікарні № 7 у пров. Лабораторному, 12 у Печерському
районі”, з метою забезпечення підключення об’єкта до інженерних мереж міста та зважаючи на звернення товариства з обмеже

ною відповідальністю “Будгарант
2007” від 23.07.2012 № 2307/2012
1, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю “БудгарантE2007” (даE
лі — ТОВ “БудгарантE2007”) з 20.11.2012 до 21.06.2013 здійснити
згідно з розробленою та затвердженою в установленому порядку проE
ектноEкошторисною документацією за умови виконання п.2 цього розE
порядження роботи з прокладання та перекладання інженерних мереж
до будівель у пров. Лабораторному, 12, а саме:

прокладання мереж водопостачання Д=300 мм виконати відкритим
способом по вул. Літній та частини пров. Лабораторного;

перекладання каналізаційної мережі з влаштуванням колодязів виE
конати відкритим способом по вул. Щорса та вул. Літній;

прокладання кабельної лінії 10 кВ по вул. Щорса від буд. № 24 до
перетину з вул. Предславинською виконати відкритим способом;

прокладання газопроводу середнього тиску виконати закритим споE
собом по вул. Літній;

прокладання ліній радіофікації виконати відкритим способом по
вул. Літній до об’єкта радіофікації у пров. Лабораторному, 12;

електромережі зовнішнього освітлення (підходи та під’їзди) виконаE
ти відкритим способом згідно з проектним рішенням.

2. ТОВ “БудгарантE2007”:
2.1. Розробити та погодити в Управлінні державної автомобільної

інспекції ГУ МВС України в м. Києві схему організації дорожнього руху
на період виконання робіт.

2.2. До початку виконання робіт встановити відповідні дорожні знаE
ки, огорожу, освітлення, сигнальні ліхтарі, необхідну кількість пішохідE
них містків та забезпечити безпечний прохід пішоходів і проїзд трансE
портних засобів в місцях виконання робіт.

2.3. Роботи виконувати згідно з Правилами благоустрою міста КиE

єва, затвердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (із змінами і доповненнями).

2.4. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо
порядку виконання будівельних робіт.

2.5. Після завершення робіт відновити покриття проїзних частин за
типом існуючих на повну ширину по всій довжині розриття, а тротуарів
на всю ширину — фігурними елементами мощення та передати їх за
актом комунальному підприємству “ШляховоEексплуатаційне управлінE
ня по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Печерського району м. Києва”.

3. Доручити Головному управлінню комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дерE

жавної адміністрації) забезпечити у встановленому порядку прийняття
до комунальної власності територіальної громади міста Києва новоE
збудованих мереж, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, з поE
дальшою передачею ПАТ “Київгаз”, ПАТ “Київводоканал”.

4. Відповідальність за безаварійне та своєчасне виконання робіт поE
класти на директора ТОВ “БудгарантE2007” Писаренка Г. К.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заE
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження виконавчого органу КиE

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

27.01.2011 № 90 “Про затвердження Положення про Головне управE

ління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)” слова “ГоE

ловне управління містобудування та архітектури виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”

замінити словами “Департамент містобудування та архітектури викоE

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації)”.

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління містоE

будування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоряE

дженням  виконавчого органу Київської міської ради (Київської місьE

кої державної адміністрації) від 27.01.2011 № 90, що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації —

керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (КиївE

ської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти ріE

шення щодо висвітлення в засобах масової інформації змісту цього

розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заE

ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з

розподілом обов’язків.
Голова  О. Попов

Додаток 10 
до рішення Київської міської ради від 01.11.2012 року № 220/8504

Список присяжних Шевченківського районного суду міста Києва

1. У пункті 1 розпорядження цифри “30.12.2012” замінити цифрами
“30.12.2013”.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах маE
сової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступE
ника 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 11.02.2011 № 184
Розпорядження № 2061 від 16 листопада 2012 року

Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення ТОВ “Бімекс
плюс” від
28.09.2012 № 28/09, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
11.02.2011 № 184 “Про тимчасове часткове зайняття проїзної частини вулиці Гоголівської біля будинку № 43”:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту комунального підприE
ємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дерE
жавної адміністрації) “Кінотеатр “Флоренція”, затвердженого розпоряE
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 03.03.2011 № 302, що додаються.

2. Затвердити зміни та доповнення до Статуту комунального підприємE

ства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державE
ної адміністрації) “Кінотеатр “Лейпциг”, затвердженого розпорядженням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 03.03.2011 № 302, що додаються.

Голова О. Попов

Про затвердження змін та доповнень 
до Статуту комунального підприємства виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
“Кінотеатр “Флоренція”  та Статуту комунального підприємства виконавчого

органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “Лейпциг”

Розпорядження № 1990 від 9 листопада 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою оптимізації управління комунальним підпри


ємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Кінотеатр “Флоренція” та кому

нальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) “Кінотеатр
“Лейпциг”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити тимчасову міську комісію з обстеження стану жилого буE
динку № 14 на вул. Мініна в Дніпровському районі (даліE тимчасова місьE
ка комісія) та затвердити її склад, що додається.

2. Тимчасовій міській комісії, утвореній згідно з пунктом 1 цього розE
порядження, у десятиденний термін:

2.1. Розглянути подані Дніпровською районною в місті Києві державE
ною адміністрацією документи.

2.2. Обстежити стан жилого будинку та скласти акт за встановленою
формою.

2.3. Перевірити обґрунтованість висновків про неможливість або
недоцільність проведення капітального ремонту жилого будинку.
2.4. Встановити причини незадовільного стану жилого будинку.
2.5. У разі визнання жилого будинку непридатним для проживання

внести виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської дерE

жавної адміністрації) пропозиції з проектом відповідного розпорядження.
3. Головному управлінню комунального господарства виконавчого орE

гану Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
спільно з Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією
здійснити організаційне та інформаційне забезпечення роботи тимчасоE
вої міської комісії.

4, Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розE
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першоE
го заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака
О. В.

Голова О. Попов

1. Алікіна Світлана Олексіївна
2. Андрющенко Антоніна Юріївна
3. Артюхіна Марина Геннадіївна
4. Безкровна Ніна Федорівна
5. Бовтун Наталія Миколаївна
6. Бойко Вадим Петрович
7. Бойко Володимир Васильович
8. Бондаренко Інна Миколаївна
9. Булгаченко Вікторія Віталіївна
10. Віцюк Олександр Миколайович
11. Висоцький Віктор Вікторович
12. Ганусець Юрій Євгенійович
13. Глухенька Тетяна Володимирівна
14. Гуменна Ольга Михайлівна
15. Демиденко Валентина Іванівна
16. Зайцева Наталя Миколаївна

17. Зіміна Світлана Іванівна
18. Калина Тетяна Дмитрівна
19. Коляда Валентина Семенівна
20. Компанець Наталія Олександрівна
21. Копач Вадим Сергійович
22. Король Олександр Васильович
23. Красиловська Катерина Миколаївна
24. Краснікова Лариса Миколаївна o
25. Лоскутова Галина Олександрівна
26. Макеєва Віта Миколаївна
27. Мельніченко Тетяна Павлівна
28. Метнічук Анжеліка Валеріївна
29. Мостіпан Тетяна Федорівна
30. Некраш Анатолій Станіславович
31. Новохатка Валерій Вікторович
32. Пилипенко Людмила Петрівна

1. Бриксін Олександр Георгійович
2. Денисов Олександр Володимирович
3. Добровольська Світлана Григорівна
4. Замятіна Тамара Тітусівна
5. Кашапова Лариса Генадіївна
6. Ковальова Ольга Миколаївна
7. Кацун Марія Миколаївна
8. Копилов Станіслав Володимирович
9. Ніколаєв Євген Олександрович
10. Олейко Алла Михайлівна
11. Пономарьова Наталія Федорівна

12. Процик Світлана Олексіївна
13. Ревунова Лариса Олександрівна
14. Саркісова Катерина Миколаївна
15. Снігур Людмила Вікторівна
16. Федоренко Сергій Миколайович
17. Федоренко Юлія Леонідівна
18. Ханенко Олена Володимирівна

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

33. Пирогова Світлана Миколаївна
34. Покидько Ганна Володимирівна
35. Портнягіна Валентина Михайлівна
36. Решітько Валентина Михайлівна
37. Русецький Олексій Ігорович
38. Силенко Надія Іванівна
39. Сипко Олександр Григорович
40. Собко Тетяна Сергіївна
41. Солдатенко Віктор Євгенович
42. Солдатенко Сергій Євгенович
43. Стрільчук Катерина Іванівна
44. Сушкевич Ярослав Олександрович

45. Тимченко Галина Василівна
46. Ткаченко Віктор Павлович
47. Шевчук Алла Миколаївна
48. Чиколай Людмила Леонідівна
49. Хавротін Дмитро Сергійович
50. Хлівнюк Микола Миколайович
51. Хорольська Уляна Іванівна
52. Шаманська Таїсія Василівна
53. Юрчук Віра Іванівна

Заступник міського голови 
секретар Київради
Г. Герега

Про утворення тимчасової міської комісії 
з обстеження стану жилого будинку № 14 

на вул. Мініна в Дніпровському районі
Розпорядження № 2012 від 12 листопада 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про за

хист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Житлового кодексу Української
РСР, Положення про порядок обстеження стану жилих будинків, з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним ви

могам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів
УРСР від 26.04.1984 № 189, та з метою обстеження стану жилого будинку № 14 на вул. Мініна в Дніпровському районі:

Про внесення змін 
до розпорядження 

Київської міської державної адміністрації 
від 16.11.2004 № 2065

Розпорядження № 2013 від 12 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 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого орга

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500 “Про здійснення організаційно
правових заходів щодо лік

відації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)”:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 16.11.2004 № 2065 “Про затвердження Положення про
Головне управління промислової, науковоEтехнічної та інноваційної поліE
тики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державE
ної адміністрації)” слова “Головне управління промислової, науковоEтехE
нічної та інноваційної політики” замінити словами “Департамент промисE
ловості та розвитку підприємництва”.

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління промислоE
вої, науковоEтехнічної та інноваційної політики виконавчого органу КиївE
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджеE
ного розпорядженням Київської міської державної адміністрації від
16.11.2004 № 2065 (в редакції розпорядження виконавчого органу КиївE

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.07.2012 № 1205), що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керівE
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітE
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступE
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) 
від27.01.2011 № 90 

Розпорядження № 2052 від 16 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 15.03.2012 № 198/7535 “Про діяльність виконавчого орга

ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500 “Про здійснення організаційно
правових заходів щодо лік

відації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)”:
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 4 грудня 2012 року

Україна вперше підкорила
Дитяче Євробачення
Першість на пісенному конкурсі здобула 10�річна одеситка
Анастасія Петрик 

У фіналі конкурсу в Амстердамі

взяли участь 12 країн: Білорусь,

Швеція, Азербайджан, Бельгія, Ро!

сія, Ізраїль, Албанія, Вірменія,

Україна, Грузія, Молдова та Нідер!

ланди. Ювілейний дитячий пісен!

ний конкурс проходив під гаслом

"Зламай лід!" (Break The Ice). Цей

лозунг було втілено в тематичній

пісні з однойменною назвою, яка

стала гімном Дитячого Євробачен!

ня!2012.

Представниця України виступала

під номером 9. Дванадцять держав!

учасниць були підкорені її сильним

вокалом та оцінили пісню "Небо" у

138 балів. На Євробаченні дівчину

навіть називали українською Агіле!

рою. Серед країн, які віддали Насті

найвищу оцінку в 12 балів,— Вірме!

нія, Бельгія, Нідерланди, Швеція,

Білорусь, Молдова та Албанія. Друге

місце виборов грузинський квартет

The Funkids, набравши 103 бали, а

третє — колектив з Вірменії Compass

Band з 98 балами.

Анастасія Петрик родом із Оде!

ської області, із села Нерубайське.

Вперше про юне дарування загово!

рили тоді, коли вона виступила на

телевізійному шоу "Україна має та!

лант!", відбірковий тур якого прохо!

див в Одесі. За плечима у 10!річної

дівчини вже кілька солідних пере!

мог: зокрема Міжнародного дитячо!

го конкурсу "Дитяча Нова хвиля!

2010", посіла перше місце на кон!

курсі "Молода Галичина" та друге —

на конкурсі "Чорноморські ігри".

Власне, співочий талант є сімей!

ною особливістю родини Петриків.

У 2008 році на Дитячому Євробачен!

ні Україну представляла сестра На!

сті — Вікторія. Тоді вона зайняла

друге місце, поступившись пред!

ставнику Грузії. На той час це був

кращий результат України за всю іс!

торію участі у Євробаченні.

На Батьківщині Анастасію Пет!

рик урочисто зустріли в аеропорту

почесним караулом і духовим оркес!

тром Національної академії МВС

України. З перемогою привітав дів!

чинку і Президент України Віктор

Янукович, підкресливши, що яскра!

вим виступом та впевненою перемо!

гою вона здійснила свій внесок у по!

кращення міжнародного іміджу

України. "Мені не віриться, що я пе!

ремогла. Більше всього хотілося

привезти цю нагороду до України. Я

дуже надіялася, щоб усі сказали, що

ми найкращі! — поділилася вражен!

нями Анастасія Петрик.— На кон!

курсі було багато сильних конкурен!

тів, але загалом панувала дружня ат!

мосфера і всі одне одного підтриму!

вали". Завдяки перемозі нашої спів!

вітчизниці, наступне Дитяче Євро!

бачення відбудеться в Україні

Подарунки з усього світу 
для киян
У столиці пройшов благодійний ярмарок екзотичної продукції

Щорічний ярмарок, який прово!

дить Міжнародний жіночий клуб

Києва, набув неабиякої популярно!

сті серед мешканців столиці — сюди

приходять за новими враженнями та

цікавими речами цілими родинами.

У ювілейному 20!му передноворіч!

ному заході взяло участь 36 по!

сольств, кожне з яких намагалося

якнайповніше презентувати власну

країну їжею, сувенірами, славетни!

ми товарами. Зокрема продавалися

пакистанські килими з шовку та

шерсті, в’єтнамський яскравий ке!

рамічний посуд, чеське пиво, арген!

тинські светри з альпаки, перуан!

ський напій мате, бельгійський шо!

колад, скляні вироби та прикраси,

голландські сири, французьке вино,

італійське морозиво. Багато було і

традиційної для кожної країни суве!

нірної продукції.  Окремий куточок

працював для дітлахів, де вони мог!

ли бавитися, малювати, складати

фігурки з кольорового паперу.

Українські вироби представляли в

куточку майстрів Art Corner та на

центральному стенді головного

спонсора ярмарки — Генеральної

дирекції з обслуговування іноземних

представництв (ГДІП). "Мене пора!

дувало, що майже весь товар, який

ми продавали, користувався попи!

том: у нас купували вишиванки, ке!

рамічні вироби Васильківського

майолікового заводу, продукти хар!

чування: плавлений сир, квас, со!

лодку воду, а також м’які іграшки з

"Дитячого світу" та продукцію Хар!

ківської бісквітної фабрики,— поді!

лилася враженнями начальник відді!

лу культури та туризму ГДІП Оксана

Тімонова.— Найбільшу ж касу, як і в

минулі роки, зробила безпрограшна

лотерея. За прайс лота вартістю 20

гривень можна було виграти пляшку

напою, м’яку іграшку, український

сувенір. Люди, які брали участь, от!

римали задоволення за мінімальні

кошти. Крім того, студенти Націо!

нального педагогічного університету

імені Драгоманова, проводили для

охочих майстер!класи з розпису но!

ворічних іграшок та аквагриму. А два

студентських ансамблі — "Купава" і

"Горицвіт" — розважали відвідувачів

на сцені". Крім безпрограшної лоте!

реї, протягом усього торговиська ді!

яла Grand Lottery, де розігрувалися

курси іноземних мов, квитки на

авіапереліт, подарункові кошики від

посольств тощо.

З ярмарку люди виходили радісні і

з великими пакунками. "Я тут впер!

ше, і мені сподобалося, що можна

все скуштувати, а також поторгува!

тися, як на справжньому ярмарку, —

поділився киянин Віталій Сударкін.

— На жаль, захід триває лише один

день, тож не встигаєш зорієнтувати!

ся у товарах. Сьогодні я придбав

лижні штани австрійського вироб!

ництва, що якраз актуально перед

зимовими святами. Приємно, що

гроші, які ти витрачаєш, підуть на

благодійність".

Ярмарок є благодійним заходом, і

на зібрані кошти організатор — Між!

народний жіночий клуб Києва — фі!

нансує проекти українських громад!

ських організацій, які допомагають

дітям, жінкам, людям похилого віку.

Організації, що отримали гранти то!

рік, були також представлені на

окремих стендах. "Завдяки гранту

цього року ми відкрили центр для

літніх людей по вулиці Світлицького,

28, обладнаний комп’ютерною техні!

кою, — розповіла офіцер по зв’язках

з громадськістю ГО "Армія спасіння"

Ірина Денісюк. — Ми не очікували,

що курси будуть такими популярни!

ми, в нас працює вже п’ять груп по 

8 чоловік, і ще є охочі. Крім того, в

центрі ми проводимо для літніх лю!

дей зустрічі, заняття з лікувальної

гімнастики, допомагаємо їм одягом

та годуємо. Щонеділі нас відвідує по!

над 100 осіб". "Благодійний фонд

"Запорука" з 2008 року допомагає он!

кохворим малюкам. Ми підтримуємо

дитяче відділення Національного ін!

ституту раку і відділення в клініці

нейрохірургії дитячого віку. В мед!

закладі відремонтовано операційну і

оснащено її додатковим обладнан!

ням, — повідомила "Хрещатику" ме!

неджер проектів Оксана Тамонюк. —

Ми закуповуємо обладнання, медич!

ні матеріали, проводимо інформа!

ційну кампанію серед лікарів щодо

ранньої діагностики раку, надаємо

психосоціальну допомогу батькам

при відділеннях. Також в нас працює

Центр для онкохворих дітей "Дача",

де мають змогу зупинятися родини з

різних куточків України".

Цьогоріч ярмарок відвідали тисячі

гостей. І якщо минулого року на

добрі справи вдалося зібрати 2 міль!

йони гривень, то нині очікують ще

більшої суми

Відповіді на сканворд 

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

1 р дня в столиці Нідерландів пройшов ювілейний 10-й
Міжнародний дитячий он рс Євробачення. Перш пере-
мо цьом зма анні нашій раїні принесла Анастасія
Петри . Її пісня "Небо" стала без перебільшення шедев-
ром он рс і посіла перше місце.

12 раїн- часниць б ли під орені сильним во алом раїн и Анастасії Петри
та оцінили пісню "Небо" 138 балів

Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

1 р дня вже в 20-й раз в
Києві відб вся свят овий
ярмаро , місцем прове-
дення я о о вже др ий рі
поспіль стали павільйони
"КиївЕ споПлаза". Протя-
ом дня національні товари
продавали посольства та
представництва близь о
40 раїн світ . Відвід вачі
мали змо с шт вати
різноманітні страви та на-
пої, придбати за демо ра-
тичними цінами с веніри,
прод ти, одя , при раси
та інші вироби, тим самим
допома аючи соціальним
бла одійним прое там, а
та ож зарядитися пе-
редсвят овим настроєм.

Відвід вачі охоче п вали не лише прод ти харч вання та с веніри, а й ниж и іноземними мовами
за демо ратичною ціною
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Інвестор (замовни ) — КП "Плесо".

Місце розташ вання майданчи ів (трас) б дівництва (варіанти):
м. Київ, Дніпровсь ий район, мі рорайон Березня и.

Хара теристи а діяльності (об'є та): створення сприятливо о
ідроло ічно о режим водойми озера Тельбін (№29) площею водно о
дзер ала 13 а з метою підтримання сприятливо о е оло ічно о стан
водно о середовища та приле лої території; по ращення санітарно-
і ієнічно о стан пляж площею 1,08 а.

Соціально-е ономічна необхідність планової діяльності:
підтримання належно о стан водно о середовища; по ращення
санітарно- і іенічно о стан пляж площею 1,08 а.

Потреба в рес рсах при б дівництві і е спл атації: земельних,
сировинних, водних — не потрібно; енер етичних (паливо,
еле троенер ія, тепло), тр дових — за рах но енпідрядни а —
ви онавця робіт. Транспортне забезпечення (при б дівництві та
е спл атації): за рах но ор анізації-підрядни а в період б дівництва. При
е спл атації — за рах но КП "Плесо".

Е оло ічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами:

З ідно Водно о Коде с У раїни.

Можливі впливи планової діяльності (при б дівництві й е спл атації) на
нав олишнє середовище: Ви онання робіт та належна е спл атація
повністю ви лючають не ативні впливи на всі омпоненти дов ілля.

Відходи виробництва і можливість їх повторно о ви ористання,
тилізації, знеш одження aбo безпечно о захоронення: необ-
хідність тилізації 239,09 т видалених з чаші залишо вищої водної
рослинності -вивезення на сміттєзвалище. Обся ви онання ОВНС:
з ідно із ДБН А.2.2-1-2003.

У зв'яз з проведенням 19.11.2012 р. державної реєстрації зміни відомостей
ЄДР стосовно Вищої Кваліфі аційної Комісії Адво ат ри при Кабінеті Міністрів
У раїни відповідності з положеннями абзац третьо о п н т 7 розділ X
"Перехідні положення" За он У раїни "Про адво ат р та адво атсь діяльність"
№5076-VI від 05.07.2012 ро , Вища Кваліфі аційно-Дисциплінарна Комісія
Адво ат ри (ідентифі аційний од 26080214), що є правонаст пни ом Вищої
Кваліфі аційної Комісії Адво ат ри, ідентифі аційний од 26080214, повідомляє про
недійсність печато та штампів Вищої Кваліфі аційної Комісії Адво ат ри,
ідентифі аційний од 26080214.

Повідомляємо та ож про с ас вання з 19.11.2012 р. довіреностей, виданих
Вищою Кваліфі аційною Комісією Адво ат ри при Кабінеті Міністрів У раїни,
ідентифі аційний од 26080214, та припинення представництва на їх підставі.

Голова Вищої Кваліфі аційно-Дисциплінарної Комісії Адво ат ри
За арія В.М.

Товарна біржа "Київсь а Універсальна"
повідомляє про проведення а ціон з продаж майнових прав на об'є ти інтеле т альної
власності ( інофільми), що належать ТОВ "Нова ст дія" (ідентифі аційний од 32381746).
На продаж виставляються майнові права на наст пні інофільми: "Небо в ороше ", 2004
p.; "Завтра б дет завтра", 2003 p.; "Проис и любви", 2005 p.; "Надежда а
свидетельство жизни", 2007 p.; "Бат рин. За блена столиця", 2006 р. Продаж майнових
прав на всі інофільми здійснюється с пно одним лотом. Почат ова ціна продаж —
759 000,00 (сімсот тридцять п'ять тисяч, 00 оп.) рн., без ПДВ. З мовами проведення
а ціон та хара теристи ами об'є тів інтеле т альної власності ( інофільмів) можна
ознайомитись ор анізатора а ціон — Товарна біржа "Київсь а Універсальна", за
адресою: м. Київ, в л. Раїси О іпної, 4-Б, оф. 32-А. Гарантійний внесо в с мі 75 900,00
рн. та реєстраційний збір в розмірі 1 700,00 рн. сплач ються шляхом перерах вання
оштів на рах но № 26007225094600 в АКІБ "У рСиббан " м. Хар ів, МФО 351005,
одерж вач -Товарна біржа "Київсь а Універсальна", ідентифі аційний од 34048731. Для
часті в а ціоні необхідно особисто або через повноважено о представни а подати
письмов заяв ор анізатор а ціон в стро до 15.12.2012 р. А ціон відб деться
25.12.2012 p. о 12.00 за адресою: м. Київ, в л. Гарматна, 8, оф. 2. Переможець а ціон
на підставі прото ол а ціон ладає до овір півлі-продаж майнових прав на об'є ти
інтеле т альної власності ( інофільми).

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання в я ості
відповідача Павлен а Володимира Валерійовича по справі за позовом ПАТ "Родовід
Бан " до Павлен а Володимира Валерійовича, третя особа Фесен о Костянтин
Ед ардович про стя нення забор ованості за редитним до овором шляхом
звернення стя нення на предмет іпоте и. Останнє відоме місце проживання
відповідача Павлен а Володимира Валерійовича — м. Київ, в л. Білор сь а, 10/18,
в. 4. Роз ляд справи призначено о 15.30 17 січня 2013 ро в приміщенні
Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, б д. 10-Б, аб. 40.

В разі неяв и відповідача Павлен а Володимира Валерійовича в с дове
засідання, справ б де роз лян то за йо о відс тності за наявними справі
до азами. Крім то о, с д роз'яснює відповідач йо о обов'язо повідомити с д про
причини неяв и в с дове засідання.

С ддя О.О. Кондратен о

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення
ва антних посад:
- начальни а відділ з питань соціально о захист населення від наслід ів аварії на

ЧАЕС;
- начальни а відділ державних соціальних інспе торів;
- начальни а відділ автоматизованих систем правління;
- оловно о спеціаліста відділ призначення допомо и, омпенсацій та соціальних

арантій;
- оловно о спеціаліста відділ правово о забезпечення та адрової роботи

(тимчасово).

До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для
часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 19, тел. 280-69-98.

О олошення орендодавця
Інстит т моле лярної біоло ії і енети и НАН У раїни про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Заяви про оренд зазначено о об'є та приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 03680, м. Київ, в л. Заболотно о, 150.
Додат ова інформація за тел.: 526-96-22. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

Святошинсь ий районний с д м. Києва просить вас оп блі вати о олошення про ви ли
до с д в я ості відповідача ТОВ "Б дівельне підприємство №7", останнє відоме місце
знаходження: м. Київ, в л. Б л а ова, 16 по справі 2/2608/4565/12 (2608/8319/12) за позовом
Волош и В.Л. до ТОВ "Б дівельне підприємство №7" про визнання до овор недійсним.

С дове засідання відб деться 20.12.2012 ро о 10.00 в приміщенні Святошинсь о о районно о
с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а, 142, зал № 1.

С ддя Петрен о Н.О.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло на вартир за адресою: Київ,
в л. Російсь а, 82, в. 28 (на аз № 915 від 06.05.1999 ро ), я а належить
На онечній Галині Ми олаївні, На онечном Сер ію Владиславович , Ва лен о
Тетяні Владиславівні, Ва лен Оле сандр Іванович , Ва лен о Галині
Оле сандрівні (в рівних долях) вважати недійсним.

У зв'яз із зростанням мінімальної заробітної плати, цін на
енер орес рси, матеріали тощо, ТОВ "ЕлітЖитлоСервіс" 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 ВО КМР
(КМДА) від 09.03.2011 р. №307. Детальна інформація розміщена на
інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

Для справних платни ів встановити зниж розмірі 6%.

За важення і пропозиції приймаються на адрес : м. Київ,
в л. Кропивниць о о, 10, 2 поверх, ТОВ "ЕлітЖитлоСервіс", тел. 254-62-67,
254-62-66 з 04 р дня 2012 р. по 18 р дня 2012 р.

№
п/п

Адреса б дин
Тариф рн/м2

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

1.
м. Київ, в л. Кропив-

ниць о о, 10
3,9057 3,4533

До ва и ерівни ів підприємств, станов та ор анізацій!
З ідно з постановою Кабінет Міністрів У раїни від 15.08.2005 № 745 “Про

перехід до єдиних тарифів на еле тричн енер ію, що відп с ається споживачам”
та постановою НКРЕ від 22.11.2012 № 1495 роздрібні тарифи на еле троенер ію
для споживачів ( рім населення) з рах ванням раничних рівнів при пост повом
переході до форм вання єдиних роздрібних тарифів для споживачів на території
У раїни р дні 2012 ро становитим ть:

Роздрібні тарифи для споживачів еле тричної енер ії місті Києві
з рах ванням ПДВ, я і вводяться в дію з 1 р дня 2012 ро

І лас напр и
(27,5 В
і вище)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

ІІ лас
напр и

(до 27,5 В)

Крім
то о,
ПДВ

з
ПДВ

Всі споживачі, рім населення та населе-
них п н тів, місь о о еле трично о транс-
порт та ом нально-поб тових потреб
релі ійних ор анізацій, оп./ Вт од

74,37 14,87 89,24 94,67 18,93 113,60

Місь ий еле тричний транспорт,
ом нально-поб тові потреби релі ійних
ор анізацій, оп./ Вт од (Постанова
НКРЕ №344 від 17.03.2011)

30,4 6,08 36,48 30,4 6,08 36,48

Плата за перевищення до овірної
величини пот жності — в дво ратном
розмірі за 1 Вт з ідно з За оном
У раїни “Про внесення змін до За он
У раїни “Про еле троенер ети ” від
23.06.2005 № 2706 та Постановою НКРЕ
№ 558 від 26.07.2005, рн/ Вт

25,78 25,78

Для тризонних тарифів, диференційо-
ваних за періодами час , встановлюють-
ся та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Напівпі овий період

Пі овий період

0,35

1,02

1,68

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 6.00

з 6.00 до 8.00
з 10.00 до 17.00
з 21.00 до 23.00

з 8.00 до 10.00
з 17.00 до 21.00

Для двозонних тарифів, диференційо-
ваних за періодами час , встановлюють-
ся та і тарифні оефіцієнти (Постанова
НКРЕ № 1262 від 4.11.2009):

Нічний період

Денний період

0,4

1,5

Межі тарифних зон:

з 23.00 до 7.00

з 7.00 до 23.00

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична адреса,

телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий
номер майна

За альна
площа,
в.м

Вартість майна за
незалежною оцін ою,

рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви ористання

Інші
мови

1
Національна
а адемія на

У раїни

ІМБіГ НАНУ, 03680, м. Київ,
в л. А адемі а Заболотно о,

150, тел. 526-96-22

С лад металевий на
території інстит т

05417101-
ЮЖНЦЮХ063

53,8 135070,00 До трьох ро ів Під с лад

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал
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СПОРТ
Хрещатик 4 грудня 2012 року

Спортивні новини

Температура 	1°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура 	1°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 80 %

Температура 	4°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 88 %

Прогноз погоди на 4 грудня 2012 року
ранок день вечір

"Динамо" завершило осінній
сезон перемогою
"Біло�сині" на виїзді здолали "Говерлу" з рахунком 4:2
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вихідними відб вся остан-
ній т р вітчизняно о ф т-
больно о чемпіонат в ни-
нішньом році. Київсь е
“Динамо” на мажорній ноті
завершило перш частин
сезон , здолавши ж о-
родсь “Говерл ”. Через
примхи по оди матч для
обох оле тивів видався
важ им. Втім, ияни зі ра-
ли більш зла оджено і за-
сл жено перемо ли з ра-
х н ом 4:2. Успіх з стрічі
дозволив оманді Оле а
Блохіна піти на зимові а-
ні ли в я ості третьої
оманди першості.

Попри важке поле (в цей день в

Ужгороді йшов сильний дощ) фут�

болісти розпочали матч на високих

швидкостях. Не дивлячись на статус

аутсайдера, перший гострий момент

створили гравці “Говерли”. Напад�

ник ужгородського клубу Дам’єн Ле

Таллек, отримавши гарний пас з

глибини поля, виходив на побачен�

ня з воротарем, але в останню мить

на допомогу йому встиг Бетао, який

і вибив м’яч.

Далі команди провели невеличку

перестрілку, в якій більшого успіху

досягли представники “Динамо”.

Щоправда, відкрили рахунок на 12

хвилині саме господарі. Сотіріс Ба�

лафас розстріляв ворота киян на до�

биванні після того, як голкіпер не

втримав м’яч. Радість ужгородських

уболівальників, які прийшли під�

тримати свою команду, тривала не�

довго. Вже на 14�й хвилині рахунок

став рівним, а на 18�й “динамівці”

вийшли вперед. Андрій Ярмоленко

відпасував на Олега Гусєва, який з

правого флангу штрафного майдан�

чика прострілив на Аруну. Лукман

забивав уже в простій ситуації. Не

встигли ужгородці оговтатись від

пропущеного м’яча, як Браун Ідейє

вивів “Динамо” уперед. Після трьох

досить швидких м’ячів гра трохи зі�

псувалася в плані її видовищності.

На полі було багато сумбурних дій у

виконанні футболістів, чому сприяв

і газон, який ставав все гіршим. Ка�

пітан “Динамо” Олег Гусєв на 25�й

хвилині отримав травму після фолу

Артура Едігаряна. В’язка боротьба

продовжувалась до кінця першої по�

ловини гри, але гостям вдалося за�

бити ще один м’яч. Дуду зіграв у

стінку з Денисом Гармашем і пробив

у дальній кут воріт без шансів для

голкіпера.

Друга половина зустрічі розпоча�

лася з гострого моменту біля воріт

господарів. Тайє Тайво з лівого

флангу виконав навіс у штрафний

майданчик, але Андрію Ярмоленко

не вистачило зросту для прицільно�

го удару по воротах. Надалі команди

з перемінним успіхом проводили

атаки, але гостроти глядачі практич�

но не бачили. Футболісти “Динамо”

були досить впевненими у своїх си�

лах, маючи перевагу в два м’ячі. Що

стосується “Говерли”, то ужгородці

не полишали надії, аби відіграти це

відставання.

Для відродження інтриги госпо�

дарям потрібен був гол. Його гляда�

чі побачили на 62�й хвилині, коли

Міко Райчевіч зважився на удар по

воротах з тридцяти метрів. М’яч від�

летів від коліна Тараса Михалика й

полетів в інший кут, що дезорієнту�

вало Максима Коваля. Гол додав

упевненості футболістам “Говерли”

і бажання бігти в атаку. Втім, погод�

ні умови продовжували погіршува�

тись, що ще більше вплинуло на

швидкості гравців. Але киянам вда�

лося ще раз відзначитися. Андрій

Ярмоленко обіграв захисника в

штрафній площі і точно пробив у

дальній кут воріт.

До кінця матчу ще був час, але ра�

хунок так і не змінився. У підсумку

столичний клуб переміг — 4:2. Гості

з оптимізмом готуватимуться до зи�

мового міжсезоння, в якому, згідно

слів керівництва клубу, “Динамо”

чекають великі зміни

С
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Цей день в історії 4 грудня

Православне свято Введен-
ня храм Пресвятої Бо оро-
диці. Третя Пречиста
1674 – франц зь ий єз їт Жа

Мар етт засн вав південно-за-
хідній частині озера Мічи ан місі-
онерсь ий пост, що з одом став
містом Чи а о (тепер США)
1707 – Мос ві від рито вій-

сь овий шпиталь (нині – Голов-
ний війсь овий лінічний оспі-
таль ім. Б рден а)
1735 – дім на Да нін Стріт, 10
Лондоні став офіційною рези-

денцією британсь о о прем'єр-
міністра
1791 – вийшов перший номер

найстарішої щотижневої неділь-
ної азети Британії – Observer
1881 – вийшов перший номер
азети "Лос-Анджелес таймс"
1922 – народився Жерар Фі-

ліп, франц зь ий а тор театр й
іно
1946 – Мос ві на заводі ма-

лолітражних автомобілів (із
1968 р. – Автомобільний завод
ім. Ленінсь о о омсомол ) зіб-
рали перший ле овий автомо-
біль "Мос вич-400"
1958 – амери анці Боб Тімм і

Джон К злетіли з аеродром
Лас-Ве аса на літа "Сессна-
172" й переб вали в повітрі 64
дні (ре орд), дозаправляючись
на льот . Приземлилися вони ли-
ше 7 люто о 1959 ро
1971 – амери ансь а омпанія

General Motors від ли ала з про-
даж 6 700 000 автомобілів,
отрих б в ритичний дефе т в
онстр ції дви на. Це найбіль-
ша світі добровільна саморе -
ламація вироб
1996 – з мис Канаверал

(штат Флорида, США) б ло зап -
щено автоматичн осмічн стан-
цію "Mars Pathfinder". 4 червня
1997 ро , після подолання май-
же 500 мільйонів ілометрів,
"Mars Pathfinder" доправила на
поверхню Марса спеціальний са-
мохідний пристрій для збирання
зраз ів марсіансь о о р нт

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Тренерсь ом штаб "Динамо" на чолі з Оле ом Блохіним належить ви онати вели ий обся роботи зимове міжсезоння

ОВНИ, від ладіть р тинні заняття, від них одна ж рба, й пірніть
вир діяльності, що а тивіз є наснажливий д х, проб дж є творчі

імп льси. Спроб йте зали ати М з , нині вона вас обожнює і здат-
на підняти до естетичних вершин блаженства. Релі ійна, літерат р-
на, педа о ічна, ре ламна сфера сприятим ть оптимальній само-
реалізації.
ТЕЛЬЦІ, в д шевном храмі засяє сонце щастя, тож радійте, всі,

хто волею долі опинився пор ч, мають рітися ваших променях та
звеселятися, а особливо потішать домочадці; можна влашт вати
сімейне свято і разом порозважатися.
БЛИЗНЯТА, день сприяє ом ні ації, більше спіл йтеся з

людьми, до я их відч ваєте симпатію, обмінюйтеся знаннями та
професійним досвідом, нама айтеся б ти в рсі всіх новин, беріть
часть презентаціях, онференціях, проводьте ділові з стрічі та
пере овори.
РАКИ, спрямов йте во онь творчо о ент зіазм в сл жбове р с-

ло, саме на роботі, де має пан вати д ховний мі ро лімат в оле -
тиві, пощастить заробити чимало рошей. Я що є можливість оби-
рати (асортимент пропозицій широ ий), беріться за приб т ові
завдання, з одивши всі плюси та мін си з ерівництвом, адже ви
здатні ви он вати іль а завдань одночасно на висо ом я існом
рівні.
ЛЕВИ, стати ероєм дня, завоювавши поп лярність, та примно-

жити а диторію прихильни ів або розбити чиєсь серце — тр дно-
щів не с ладе. При бажанні вир шайте на романтичне полювання,
проте відстань ролі не рає, можна зачар вати жертв й по теле-
фон чи через Інтернет.
ДІВИ, еротична привабливість перетворює вас на жаданий

об’є т для протилежної статі. Втім, нині не до розва , сит ації
дня мотивовані армічно, все, що відб вається, є відл нням ми-
н ло о й сприятиме реалізації творчих зад мів. Прибор айте
особисті ініціативи й нама айтеся більше самітнюватися, тоді
вн трішній зір ф н ціон ватиме блис че й ви не наробите по-
мило , а розпл таєте в зли давніх проблем.
ТЕРЕЗИ, в амов йте ненаситний інформаційний апетит, під о-

дов йте з олоднілі роз мові літини свіжою інформацією, ви хоча
й занадто принципова, але м дра ер дована особистість з поч т-
тям мор , я ій ба ато хто й в підмет и не одиться, що зміцнює
реп тацію, створюючи ч дові можливості для маніп ляцій по ляда-
ми людей на власн ористь. Ваші до ази є а сіомою, ви істина в
останній інстанції, п с айте в хід цей с арб в моменти зав’яз ван-
ня нових доленосних знайомств!
СКОРПІОНИ, щиро вірте в трі мф своїх бла ородних зад мів —

і вони реаліз ються! Яс раво демонстр йте свої артистичні чари
(т т ви неперевершений ма ), поч ття братерства, в стос н ах з
ерівництвом не обмеж йтеся сл жбовим ети етом, спіл йтеся
весело й невим шено, де мітливі жарти та омпліменти б д ть
особливо доречними, створивши дов ола атмосфер свята. Ре-
з льтат перевершить всі сподівання!
СТРІЛЬЦІ, творчий тон с ся не льмінації, том присвятіть

день заняттям, я і сприятим ть особистом самоствердженню за-
вдя и демонстрації інтеле т альних талантів та ділових дося нень.
На сл жбі б дь-я і завдання дар ватим ть радість, адже є не лише
творчий, але й фінансовий стим л працювати та заробляти бали
на ористь ар’єрно о зростання.
КОЗОРОГИ, день промайне на хвилі психоло ічно о атарсис ,

де любов, се с, фінансовий ризи , творчість отримають нове ди-
хання, пройшовши стадію модернізації. Робіть се ниш ом, бо ли-
ше під по ровом таємничості ваші життєдайні джерела фонтан ва-
тим ть, а особист чарівність ви ористов йте, приймаючи часть в
п блічних заходах.
ВОДОЛІЇ, з пова ою та любов’ю ставтеся до людей, я их нині

пошле доля, зважте на їхні звич и, потреби, інтереси, ос іль и ті
я ості є армонійним доповненням вашо о “Я”, тоді оло вірних
др зів та союзни ів розшириться, що й вима ається наразі. Др ж-
ба — це святе, до 22 р дня перед вами завдання ріпити братер-
сь і зв’яз и спільними висо ими ідеалами.
РИБИ, сл жба б де в радість, прям йте на робот , я на свято,

де можна розвіяти см то , підзарядити д ховний а м лятор та
продемонстр вати висо і фахові по азни и. Затямте: принизли-
вих професій не існ є, б дь-я а робота є висо ою місією, дос о-
нало ви он йте обов’яз и — і престижні ар’єрні лаври та міцне
здоров’я вам арантовані. Хто бла ородно сл жить людям, той
має влад над ними

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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Шахи. Ганна Ушеніна — 
чемпіонка світу
У Ханти-Мансійсь (Росія) завершився чемпіонат світ з шахів серед

жіно . Вперше за історію незалежності У раїни світов орон здоб ла на-
ша співвітчизниця. 27-річна хар ів’ян а Ганна Ушеніна перемо ла фіна-
лі е с-чемпіон світ Ант анет Стефанов з Бол арії. Чотири ласичні
партії шахіст и завершили внічию — 2:2. А на тай-брей наша спортс-
мен а перемо ла с перницю двох партіях швид і шахи з рах н ом
1,5:0,5. Підс м овий рах но фінально о матч — 3,5:2,5 на ористь
раїн и

Біатлон. Олена Підгрушна стала срібним призером
на етапі КС
В Остерс нді (Швеція) на першом етапі К б а світ з біатлон завер-

шилася жіноча спринтерсь а он а на 7,5 м з двома во невими р бежа-
ми. У раїн а Олена Під р шна стала срібним призером, пост пившись
16,9 се нди норвежці Т рі Бер ер. Трій призерів зам н ла росіян а
Оль а Віл хіна. Усі призери пробі ли по одном штрафном ол . Інші
вітчизнянні спортсмен и продемонстр вали та і рез льтати: Юлія Джима
по азала відмінн стрільб і фініш вала на 13-м місці. Ві торія Семерен-
о б ла 27-ю, Валентина Семерен о — 28-ю, Наталя Б рди а — 73-ю

Теніс. АТР опублікувала новий рейтинг 
кращих тенісистів планети
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) 3 р дня оп блі вала новий

рейтин ращих тенісистів світ . У новій версії в ТОП-100, я і раніше, тіль-
и один представни нашої раїни — Оле сандр Дол ополов, я ий збері
18 місце (1855 очо ). У др ій сотні рейтин Сер ій Стаховсь ий (538
очо ) оп стився на 103 сходин рейтин . Ілля Марчен о (397 очо ) пе-
ремістився з 139 місця на 140. Іван Сер єєв (364 очо ) збері 155 пози-
цію, Сер ій Б б а (258 очо ) — 186-т . Очолює рейтин серб Нова Джо-
ович (12920 очо ), випереджаючи швейцарця Роджера Федерера на
2655 очо . Трій лідерів зам н в представни Вели обританії Енді Мар-
рей (8000 очо )


