
Боротьба за бюджет2013
Профспілки та депутати переконані, що перемогти фінансову 
несправедливість можна лише спільними зусиллями

Киянам обіцяють яскраве
новорічне святкування
На Майдані заспівають Ніна Матвієнко, Анастасія Петрик та рок!гурт "ДДТ"
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Місто а тивно от ється до
проведення новорічних та різ-
двяних свят. На Майдані Не-
залежності вже заверш ють
монтаж оловної ялин и ра-
їни, встановлюють свят ов
ілюмінацію на в лицях. Вчора
про рам свят вання пред-
ставили на засіданні розшире-
ної Коле ії місь адміністрації
за часті олови КМДА Оле -
сандра Попова.

За словами директора Департаменту

культури Світлани Зоріної, святкування

новорічних свят розпочнеться з церемо�

нії засвічення головної ялинки країни на

Майдані Незалежності, що відбудеться

19 грудня за участі Президента України

Віктора Януковича та почесних гостей. У

концерті візьмуть участь Київський ака�

демічний театр українського фольклору

“Берегиня”, дитячий народний ансамбль

танцю “Україна”, народна артистка

України Ніна Матвієнко, переможниця

пісенного конкурсу “Дитяче Євробачен�

ня — 2012” Анастасія Петрик та інші ви�

конавці. Завершиться захід святковим

феєрверком.

Наразі фахівці вже завершили монтаж

основної конструкції новорічного дере�

ва та переходять до облаштування штуч�

ного покриття й ілюмінації. Зазначимо,

що за побажаннями киян цьогорічна

ялинка буде штучною, однак макси�

мально нагадуватиме справжнє дерево.

Від минулорічної цьогорічна красуня

відрізнятиметься формою, кольоровою

гамою, ілюмінаційним оформленням з

ефектом світла, що “падає”, дизайном

світлодіодних іграшок, які будуть одна�

ково привабливо виглядати і вдень, і у

вечірній час.

Неймовірне шоу обіцяють киянам та

гостям столиці й у новорічну ніч. Кон�

цертна програма на Майдані Незалежно�

сті розпочнеться о 21.00 та закінчиться о

другій годині ночі. Впродовж цього часу

святковий настрій присутнім дарувати�

муть гурти “ТІК”, “Друга ріка”, “Брати

Карамазови”, “Mad Heads XL”. Особли�

вим гостем стане російський рок�гурт

“ДДТ”, який на столичному Майдані ви�

ступить вперше за свою понад тридцяти�

річну музичну кар’єру.

“Вже 23 грудня розпочнеться монтаж

сцени. Цього року дещо змінено її фор�

мат. Вона буде ширшою — 52 метри за�

вдовжки, а висота — 14 метрів. Плануємо

встановити нове, більш потужне звукове

обладнання, а також розроблені нові

світлові рішення”,— зазначила “Хреща�

тику” директор Департаменту суспільних

комунікацій Марина Хонда.

Окрім того, на Майдані встановлять

спеціальний інтерактивний майданчик,

з якого глядачі та почесні гості зможуть

безпосередньо привітати киян з Новим

роком. Вже традиційно всіх, хто святку�

ватиме на Майдані Незалежності, з

боєм курантів чекатиме святковий фе�

єрверк.

У новорічну ніч буде продовжено ро�

боту громадського транспорту. Про�

фільне управління вже підготувало про�

ект розпорядження щодо організації ру�

ху пасажирських перевезень, у якому

передбачається продовжити роботу мет�

рополітену на 3 години 30 хвилин та ор�

ганізувати автобусні, тролейбусні пере�

везення до 4.30 ранку.

Нагадаємо, що впродовж усієї святко�

вої пори в столиці працюватиме Ново�

річно�Різдвяне селище, де всі охочі змо�

жуть придбати українські сувеніри, ви�

роби народних майстрів, ялинкові при�

краси, міні�ялинки, подарунки до ново�

річних та різдвяних свят, а також поласу�

вати різноманітними солодощами.

Також із 23 грудня на Майдані Незалеж�

ності розпочне роботу льодова ковзанка. Її

облаштують поблизу консерваторії. Под�

бають під час новорічно�різдвяних свят і

про дозвілля дітвори — в муніципальних

театрах відбудеться 250 тематичних ви�

став, лялькових програм, мюзиклів за мо�

тивами творів відомих казкарів. 

Добре відпочити можна буде не лише в

центрі міста, а й на околицях. Відповідно

до сформованої програми святкування в

усіх 10 районах міста на основних май�

данчиках біля районних новорічних яли�

нок проходитимуть театралізовані дій�

ства. Всього заплановано провести у

місті понад 2,5 тисячі святкових заходів.

Знаково, що вже традиційно цього�

річні святкові гуляння організовують за

рахунок спонсорів. “Підготовка до Но�

вого року — це відповідальний процес.

Ми хочемо, щоб у всіх киян та гостей

столиці був святковий настрій, тож всі

служби міста зараз проводять широко�

масштабну підготовку. Сподіваємося,

що і новорічна ніч, і різдвяні свята про�

йдуть на достойному, європейському

рівні. Ми провели велику роботу, щоб

усі святкові заходи відбулися за спон�

сорські кошти. Зі скарбниці міста на ці

цілі було виділено 1,2 млн грн, всього ж

на святкування витратять 5�6 млн

грн”,— розповів “Хрещатику” голова

КМДА Олександр Попов.

З детальною програмою святкування

можна буде ознайомитися у найближчих

випусках газети “Хрещатик”

Свят вання новорічних свят розпочнеться з церемонії засвічення оловної ялин и раїни на Майдані Незалежності, я е відб деться
19 р дня

У столиці запрацював соціальний
патруль 
Місь ий Б дино соцпі л вання відновив патр лю-
вання на в лицях, безприт льним допома атим ть
їжею та одя ом
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Майже домашня лікарня 
В амб латорії сімейної медицини на Осо ор ах
допомо отрим ють понад 12 тисяч иян

СТОР. 4 

Знайшли спокій на Подолі 
У столиці відб лось перепоховання решто иян,
знайдених археоло ами на території "Арсенал "

СТОР. 4

У номері

Новини

Комунальникам доручили 
терміново очистити покрівлі 
будинків від снігу та бурульок
З метою запобі ання вини ненню нещасних випад-
ів від падіння б р льо та сні ових ль перший за-
ст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча дор чив
оловам РДА та профільним сл жбам міста в най о-
ротші терміни очистити по рівлі та арнизи б дин ів.
Першочер ово б р ль и зніматим ть із б дівель ди-
тячих садоч ів, ш іл та лі вальних станов. До очи-
щення по рівель та зливосто ів від льодових наростів
зал чатим ть профільні підприємства, відомства та
ор анізації. Крім то о, балансо трим вачі з пино очі-
вання місь о о пасажирсь о о транспорт повинні

терміново очистити дахи павільйонів з пино від сні-
. Киян за ли ають б ти обережними та важними,

перес ваючись містом період танення льод . За
можливості триматись на відстані 3-5 метрів від б -
дин ів та інших спор д, обираючи найбільш безпеч-
ний маршр т р х . В жодном разі не заходити за
спеціальні о орожі поблиз б дин ів чи дерев

У місті відкриють перший 
енергозаощадливий дитсадок
Сьо одні в Оболонсь ом районі від риють перший
Києві енер оефе тивний дош ільний навчальний за-
лад. Участь від ритті візьм ть олова КМДА Оле -
сандр Попов, дире тор місії USAID в У раїні, Білор сі
та Молдові Джед Бартон, дире тор ТОВ “ДТЕК” Ма -
сим Тімчен о. “Термосанація дитячих садоч ів — це
страте ічно важливий прое т для Києва. Ця про рама
дозволить не лише арант вати омфортні мови ви-
ховання для наших дітей, але й с ттєво заощадж ва-
тиме ошти на енер орес рсах. Наше завдання — мо-
дерніз вати за та им принципом сі дош ільні стано-
ви міста”,— зазначив олова КМДА Оле сандр Попов.
У рам ах реалізації прое т в б дівлі ДНЗ № 573
здійснено низ заходів: теплено дах та зовнішні сті-
ни, замінено ві на й двері, модернізовано вн трішню
систем опалення, ре онстр йовано освітлення,
впроваджено дистанційн систем автоматично о
збор даних про енер оспоживання тощо

Київ став рекордсменом України 
в номінації “Найбільший кемпінг”
Місто встановило національний ре орд номінації

“Найбільший емпін У раїни”. Голова КМДА Оле -
сандр Попов та енеральний дире тор КП “Плесо”
Павло Походій отримали сертифі ати про фі сацію
національно о ре орд — найбільшо о емпін в
У раїні — від ор анізаторів прое т “Національний ре-
єстр ре ордів”. На адаємо, в період з 8 до 22 червня
на території зони відпочин “Центральна”, що на Тр -
хановом острові, розміщ вався тимчасовий табір
( емпін ) для ф тбольних болівальни ів із Королів-
ства Швеція. Всьо о в таборі меш али 5 тисяч 453
шведсь их фанів. Та а іль ість є неб валою для У ра-
їни та першою за всю історію ф тбол , відзначають
КП “Плесо”

Відзначили переможців конкурсу
дитячого малюнка 
“Світ без насильства”
У рам ах за лючно о дня міжнародної а ції “16 днів

проти ендерно о насильства” в столиці відзначили
переможців місь о о он рс дитячо о малюн а “Світ
без насильства очима дітей”. Цьо о ро часть
заході взяли майже 400 дітей ві ом від 3 до 18 ро ів,
я і проживають та навчаються Києві. Най ращих ви-
значали в 4 ві ових ате оріях. Привітав переможців
та вр чив цінні подар н и заст пни олови КМДА
Леонід Новохать о. “Тема насильства с ладна і не-
приємна, але оворити про це потрібно. На жаль, сьо-
одні чимало дітей не з ч то знають про явище на-
сильства в сім’ї. Приємно, що в малюн ах он рсан-
тів зображені не лише болючі проблеми, а й шляхи їх
подолання та запобі ання проявам насильства в с -
спільстві”,— зазначив Леонід Новохать о

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Прое т державно о бюджет на 2013 рі ,
я ий б ло прийнято напри інці мин ло о
тижня, ви ли ав ш вал об рення та ри-
ти и, особливо з бо працівни ів бю-
джетної сфери та представни ів ор анів
місцево о самовряд вання. Основною те-
мою об оворень стала очевидна істина:
я що до мент залишиться та им і б де
реалізований теперішньом ви ляді,
бюджетні підприємства та станови сто-
лиці опиняться в либо ій ризі.

Голова КМДА Олександр Попов звернувся до громад�

ськості з офіційною заявою, в якій, зокрема, зазначив:

“Розроблений урядом і затверджений народними депу�

татами проект держбюджету України 2013 року не від�

повідає інтересам киян та фінансово не гарантує забез�

печення нормальної життєдіяльності столиці”.

Наступного дня голова КМДА зустрівся із керівника�

ми профспілок бюджетної сфери міста. Під час зустрічі

обговорювалась ситуація щодо затвердженого проекту

держбюджету�2013 року.

“За всі роки моєї роботи в органах місцевого само�

врядування я ще жодного разу не стикався з таким спо�

собом формування держбюджету — місцеву владу пов�

ністю усунено від участі в розробленні й обговоренні

основних параметрів та показників фінансового забез�

печення столиці. Така ситуація мене вкрай не задоволь�

няє, адже це, фактично, замах на права киян, і першо�

чергово на тих, хто працює у бюджетному секторі”,—

наголосив Олександр Попов.

Керівники міських профспілок цілком розділяють за�

непокоєння голови КМДА і готові до рішучих дій, аби ра�

зом із керівництвом міста захистити інтереси мешканців

столиці. “У нас позиція єдина — ми повинні об’єднати

наші зусилля і відстоювати інтереси вчителів, викладачів,

студентів — усієї бюджетної сфери, всієї київської грома�

ди. Ми категорично проти несправедливого драконів�

ського державного бюджету України на 2013 рік, який аб�

солютно не враховує соціальні гарантії, в тому числі на�

шим освітянам. І ми абсолютно згодні з громадою Києва,

тому що свої права треба відстоювати як за круглим сто�

лом, так і активними засобами”,— зазначив “Хрещатику”

голова профспілки освітян Києва Олександр Яцунь.

Профспілкові лідери поділяють думку керівництва

міста й готові до активної співпраці. “Завдання проф�

спілок — забезпечити, щоби люди, які дійсно працю�

ють, отримали те, що вони заробили. Очевидно, в на�

ступному році цього може не бути. Тому за перегляд бю�

джету треба боротися. Крім питань заробітної плати,

нас хвилюють проблеми благоустрою міста, певні піль�

ги для соціально незахищених верств населення. Якщо

не буде нормального бюджету, люди їх не отримають.

Ми будемо заявляти протест і обговоримо його з грома�

дою міста та з профспілковою громадськістю. Я не ви�

ключаю, що можуть бути протестні дії”,— зазначив за�

ступник голови Київської міської ради профспілок Во�

лодимир Рижих.

Медицина

Члени ГО “Здоровий Київ” цілковито підтримують

думку Олександра Попова. “Давайте порахуємо разом:

річний бюджет районної поліклініки, яка обслуговує

близько 40 000 населення, складає до 20 000 тисяч гри�

вень, а апарату Верховної Ради — більше майже в 40 ра�

зів. Бюджет на охорону здоров’я в 2013 році склав лише

2,67%. Відповідно до стандартів ВООЗ, витрати на меди�

цину мають складати не менше ніж 5% ВВП країни. В

іншому разі сфера медичного обслуговування не може

ефективно виконувати свої функції. Тому наші пацієнти

будуть змушені платити за своє здоров’я самі, контро�

лювати використання цих доходів за наявної системи

майже неможливо”,— зазначила “Хрещатику” доктор

медичних наук, секретар ГО “Здоровий Київ”, головний

лікар поліклініки № 2 Шевченківського району Ольга

Горбунова.

Закінчення на 2	й стор.

ДВІРНИКІВ ВІДЗНАЧАТЬ 

ЗА СУМЛІННУ 

РОБОТУ

СТОР. 2

У СТОЛИЦІ ВІДКРИТО

НАЙБІЛЬШИЙ 

ТРЦ КРАЇНИ 

СТОР. 2

ВИЗНАЧЕНО

ПЕРЕМОЖЦІВ 

КОНКУРСУ З ІННОВАЦІЙ 

СТОР. 3

БАНКІРИ ГАРАНТУЮТЬ 

УКРАЇНЦЯМ

СТАБІЛЬНІСТЬ 

СТОР. 3

11 грудня 2012 ВІВТОРОК № 176 (4196)

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 11 грудня 2012 року

Новини

Столичних двірників відзначать 
за сумлінну роботу, а голів районів покарають
за недбальство
Незважаючи на с ладні по одні мови, ом нальні сл жби столиці

працюють цілодобово, прибираючи місто від сні . Одна олова КМДА
Оле сандр Попов зверн в ва відповідальних осіб на недолі и цій
роботі. Та , за рез льтатами обстеження, проведено о ГУ онтролю за
бла о строєм, щодо своєчасно о очищення др орядних дорі та вн т-
рішньо вартальних проїздів недостатньо ор анізовані роботи Голосі-
ївсь ом , Оболонсь ом , Святошинсь ом , Дарниць ом районах. За
рез льтатами перевір и під отовлена вели а іль ість прото олів що-
до ерівни ів ор анізацій, я і неналежним чином здійснюють приби-
рання сні . Є проблеми і в очищенні балансових територій, зо рема
КП з тримання зелених насаджень Подільсь о о, Деснянсь о о, Соло-
м'янсь о о та Святошинсь о о районів. "Звертаюся до олів РДА:
пам'ятайте, що ви несете персональн відповідальність за я ість очи-
щення міста від сні . І я що б д ть серйозні збої цій роботі, я зроб-
лю відповідні виснов и щодо вас та інших посадових осіб, на я их по-
ладені ці обов'яз и. Крім то о, мене є претензії щодо прибирання
сні на з пин ах місь о о транспорт та на інцевих з пин ах мар-
шр тних та сі. Вважаю цю робот незадовільною і вима аю не айно
виправити сит ацію",— с азав Оле сандр Попов. У той же час очільни
КМДА відзначив а тивн робот двірни ів, адже нині навантаження на
них де іль а разів вище, ніж звичайно. Оле сандр Попов дав дор -
чення напередодні Ново о ро відзначити найс млінніших працівни ів
ал зі. До речі, я зазначили "Хрещати " КК "Київавтодор", з почат-
сні опадів з в лиць міста вивезено 16,3 тис. тонни сні

У місті запрацював соціальний 
патруль
Місь ий Б дино соціально о пі л вання розпочав патр лювання на

в лицях Києва, щоб допомо ти безприт льним їжею та одя ом. Три
виїзні мобільні бри ади працюють же більше тижня. Я повідомили
в ГУ праці та соціально о захист населення КМДА, мобільні бри ади
об'їжджають 8 п н тів в різних точ ах міста. Це місця найбільшо о
с пчення людей, зо рема залізничний во зал, тор овельні майдан-
чи и, станції метрополітен . Щодня ці підрозділи вивозять на патр -
лювання 200 порцій арячих обідів. Крім то о, бри ади соціальних
працівни ів проводять серед безхатчен ів роз'яснювальн робот .
Розповідають, ди ті мож ть зверн тися в разі необхідності, пові-
домляють про за лади соціально о спрям вання, я і мож ть надати
певн допомо . Напри лад, можна переноч вати відділенні Б дин-

соціально о пі л вання, відновити втрачені до менти в Центрі об-
лі безприт льних ромадян, отримати направлення для проходжен-
ня медичної омісії, влашт ватися до Київсь о о центр соціальної
адаптації для інвалідів та безприт льних, я ий знаходиться с. Ясно-
ород а тощо. Бри ади соціально о патр лювання розвозять одя та
вз ття для безхатчен ів, зібрані небайд жими иянами. Та ож пра-
цівни и Б дин мож ть надати перш медичн допомо
постраждалим від мороз або направити до лі вально о за лад ,
ви ли авши швид медичн допомо . На адаємо, соціальне патр -
лювання триватиме до 31 березня наст пно о ро

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Б дівля с часно о центр
розмістилася поблиз
станції метро "Либідсь а"
за адресою: в л. Горь о о,
176. У ТРЦ на площі 165
тисяч вадратних метрів
представлено понад 300
ма азинів та 30 рестора-
нів. У від ритті тор овель-
но-розважально о ом-
пле с взяв часть олова
КМДА Оле сандр Попов.

Ззовні будівля "Ocean Plaza" нага�

дує величезний акваріум, та й всере�

дині оформлення всіляко відтворює

дивовижі підводного світу. Узори,

що нагадають переплетіння коралів,

прикрашають стіни та колони. До�

повнює образ скляний міст, що по�

єднує верхні поверхи "Ocean

Plaza" — він нагадує капітанський

місток. Та основною "родзинкою"

закладу, звісно ж, є найбільший в

Україні публічний акваріум, який

вміщує 350 тисяч літрів води, де пе�

ребуватиме понад одна тисяча мор�

ських мешканців. Наразі відвідувачі

закладу з задоволенням спостеріга�

ють за муренами, крабами та навіть

декількома акулами�катранами. Як

пояснили "Хрещатику" фахівці, хоч

цей вид риб і є хижим, однак був за�

пущений до штучної водойми

останнім, тож інших поселенців

"гроза морів" не сприймає як корм.

Однак вся ця краса не відволікає

відвідувачів від основної мети перебу�

вання в ТРЦ — шопінгу. На 165 тис.

квадратних метрів розмістилося 300

магазинів, з них 30 % представляють

нові для України бренди. Перепочити

між покупками відвідувачі зможуть у

30�ти ресторанчиках. Також тут пред�

ставлений гіпермаркет німецької ме�

режі "real�". Окрім оглядин акваріума,

розважитись гостям закладу пропо�

нують у сучасному кінотеатрі, а мале�

чу очікує безліч сюрпризів у розва�

жальному центрі "Happylon".

У день відкриття торговельний

центр відвідали сотні людей. Кияни

залишилися задоволеними побаче�

ним. "Дуже подобається оформлен�

ня. Відразу при вході здивували

фонтани. Приємно, що морська те�

матика дотримана всюди. Добре

продумані і місця для відпочинку ді�

тей. Особливо вразив акваріум — за

його мешканцями можна спостері�

гати годинами",— розповіла "Хре�

щатику" киянка Анастасія Кидисюк.

Наразі ТРЦ — найбільший за пло�

щею в Україні, а вже наступного ро�

ку розпочнеться зведення його дру�

гої та третьої черги. Це будуть дві ви�

сотки, які з'єднають переходами з

уже існуючою будівлею. Там розміс�

тять офіси, готель та фітнес�центр.

На відкриття "Ocean Plaza" завітав і

голова КМДА Олександр Попов. Він

зазначив, що зведення комплексу є

наймасштабнішим інвестиційним

проектом цього року для столиці. На

гостини очільник міськадміністрації

завітав не з порожніми руками — за

давньою українською традицією, він

подарував господарям закладу сим�

волічну підкову. Олександр Павло�

вич привітав інвесторів із вдалим

стартом та побажав нарощувати об�

сяги інвестицій в економіку Києва.

"4 тисячі нових робочих місць, які

з'явилися у столиці завдяки відкрит�

тю цього, безумовно, надзвичайно

цікавого об'єкта,— це великий вне�

сок у розвиток економіки міста. То�

му столична влада й надалі зали�

шається відкритою до співпраці з ін�

весторами та готова всіляко сприяти

реалізації подібних інвестиційних

проектів",— наголосив Олександр

Попов

У столиці запрацював 
найбільший ТРЦ країни
В "Ocean Plaza" знайдеться робота для чотирьох тисяч киян

Закінчення. 
Початок на 1�й стор.

Окрім цього, Київська

міська профспілка праців�

ників охорони здоров’я

вважає, що бюджет 2013

року унеможливить вико�

нання Територіальної уго�

ди, укладеної між владою

міста та профспілкою.

"Відповідно до цього доку�

мента, працівникам закла�

дів охорони здоров’я пе�

редбачені виплати доплат

та надбавок стимулюючого

характеру за складність та

напруженість в роботі, що

дало би змогу підняти рі�

вень оплати праці в галузі.

Адже за розміром середньої

зарплати вона посідає пе�

редостаннє місце серед ін�

ших сфер економіки. Це, в

свою чергу, зумовлює дефі�

цит кадрів первинної лан�

ки, що не може не позна�

читись на наданні медич�

ної допомоги пацієнту,

особливо в процесі рефор�

мування столичної меди�

цини",— зауважує голова

Київської міської проф�

спілки працівників охоро�

ни здоров’я Лариса Кана�

ровська.

Додаткові 
ресурси

В той же час голова

КМДА Олександр Попов за�

явив, що такі соціально важ�

ливі програми, як муніци�

пальні надбавки лікарям,

вчителям та іншим праців�

никам бюджетної сфери,

підтримка громадського

транспорту, освітніх та ме�

дичних установ мають бути

збережені в столиці в повно�

му обсязі, навіть незважа�

ючи на бюджетну скруту. Не

вдаватиметься столиця і до

підвищення квартирної пла�

ти. Аби перекрити недостачу

у фінансуванні цих статей

бюджету у 2013 році, Київ

акумулюватиме власні ре�

сурси.

"Ми зробимо все, аби збе�

регти існуючі соціальні про�

грами в місті. Однак нам до�

ведеться переглянути полі�

тику щодо плати за оренду

землі. Це дасть додатковий

ресурс, який дозволить

частково перекрити дефіцит.

Будемо також пропонувати

інші шляхи поповнення

міськбюджету, зокрема че�

рез проведення земельних

аукціонів. Наприкінці осені

ми отримали поправки до

законодавства і нині вже

маємо повноваження про�

водити такі торги. Думаю, в

квітні ми зможемо провести

перший аукціон. Наше зав�

дання сьогодні — макси�

мально мобілізувати той по�

тенціал, який є у Києва. Од�

нак навіть при цьому необ�

хідне коригування взаємо�

відносин між державним та

міським бюджетами, аби ви�

рішити всі проблеми",— на�

голосив очільник столичної

адміністрації.

За результатами зустрічі

Олександр Попов та керів�

ники столичних профспілок

відпрацювали спільні дії

щодо захисту прав мешкан�

ців Києва. Зокрема ухвали�

ли проведення загально�

міських громадських слу�

хань щодо бюджету міста,

під час яких будуть напра�

цьовані та направлені до

уряду і Верховної Ради

України пропозиції з вирі�

шення проблемних питань.

Місто підтримають
депутати ВР

До речі, новообрані депу�

тати, які пройшли до пар�

ламенту за мажоритарними

округами столиці, незалеж�

но від своїх політичних пе�

реконань стали на бік

КМДА в боротьбі за бю�

джетну справедливість.

Про це йшлося під час ро�

бочої зустрічі народних об�

ранців із головою КМДА

Олександром Поповим.

"Ми можемо мати різні по�

літичні погляди і навіть

вести з цього приводу гаря�

чі дискусії, але коли на часі

питання забезпечення жит�

тєдіяльності столиці, її

нормального функціону�

вання та розвитку, ми всі

маємо об’єднуватися та бу�

ти передусім киянами, а

вже потім політиками",—

наголосив він.

Депутати ініціювали ство�

рення окремої депутатської

групи "Кияни", яка відстою�

ватиме інтереси столичної

громади у Верховній Раді.

Першим спільним завдан�

ням цієї групи стане бороть�

ба за повноцінний бюджет

міста на 2013 рік. Зокрема

було вирішено відпрацюва�

ти разом із КМДА пакет за�

конодавчих змін, які би до�

зволили повернути кошти

до міського бюджету. На�

самперед йдеться про зміни

до Закону України про бю�

джетний кодекс. Депутати

підтримають столичну адмі�

ністрацію в намаганні по�

вернути норму зарахування

ПДФО до місцевого бюдже�

ту на рівні 100%. Тобто кош�

ти, які заробляє Київ, мають

у повному обсязі залишати�

ся в міському бюджеті, як це

відбувається в усіх інших

містах України

Іван МАРЕК,
"Хрещатик"

Боротьба за бюджет�2013

За рішенням суду забудовник 
сплатить майже 144 млн грн 
до бюджету
Господарсь ий с д Києва задовольнив позов про рат ри столиці та

стя н в з ПАТ "Трест Київмісь б д-1" майже 144 млн рн забор овано-
сті за до овором півлі-продаж земельної ділян и в рочищі Натал а
в Оболонсь ом районі. Київрадою 2008 році ладено з ПАТ "Трест
Київмісь б д-1" до овір півлі-продаж 5,7 а землі вартістю майже
92 млн рн для б дівництва спортивно-оздоровчо о омпле с , пові-
домили "Хрещати " відділі зв'яз ів із ЗМІ столичної про рат ри. Я
з'яс валося, омерційним підприємством до овір ви онано част ово
та сплачено лише 13,2 млн рн вартості придбаної землі. За рішенням
с д , ПАТ "Трест Київмісь б д-1" зобов'язане сплатити 78,7 млн рн
основно о бор за до овором півлі-продаж , а та ож 65,2 млн рн
пені за пор шення стро ів йо о ви онання

У столиці пройде "Виставка квітів 
Снігової Королеви"
З 2 до 27 січня в Києві вперше відб деться "Вистав а вітів Сні ової

Королеви". Побачити х дожні льодові омпозиції вітів ияни та ості
міста змож ть, завітавши на Співоче поле. С часні техноло ії
дозволять реаліз вати найвиба ливіші зад ми дизайнерів "Київзелен-
б д ", я і поєднали зим й літо, тепло й холод, життєв а тивність і від-
почино віт ових омпозиціях либах льод . "Вистав а вітів —
найбільш вдалий прое т "Київзеленб д ",— повідомив ендире тор
підприємства Михайло Царен о.— Впевнений, що ми здатні ор аніз -
вати веселе та змістовне дозвілля иян за б дь-я ої пори ро , реалі-
зов ючи подібні вистав и, я і надалі стан ть щорічними. А презентація
цьо орічної льодової вистав и відб деться 18 р дня"

"Київенерго" закликає киян 
дотримуватися правил безпеки 
у випадку провалів асфальту
ПАТ "Київенер о" за ли ає иян дотрим ватися правил безпе и: не

наближатися самим і простежити, щоб інші не наближалися до види-
мих провалів асфальт до приїзд аварійно-відновлювальних бри ад.
Можливе творення вимоїн над місцями проля ання теплових мереж
є наслід ом висо о о рівня їхньої зношеності. На адаємо, що 7 р д-
ня о 7.55 міждворовом проїзді на в л. Алма-Атинсь ій, 89 Дніп-
ровсь ом районі пош одження тр бопровод діаметром 57 мм стало
причиною творення провал асфальт . У провал потрапив 8-річний
хлопчи . Він б в оспіталізований, зараз переб ває під на лядом лі а-
рів, йо о стан стабільний. Компанія план є надати ма симальн допо-
мо в процесі лі вання дитини. Тож фахівці звертаються до иян, я і
виявили провал з появою арячої води або пари на поверхні, повідом-
ляти про це в інформаційно-довід ов сл жб за телефоном 15-88
або 201-58-79

Цифра дня

7 497 000 000 
гривень сплатили з початку нинішнього року до столичного бюджету
платники податків Києва, що на 1 мільярд 398 мільйонів, або на 23 %
більше порівняно з минулим роком 

Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова
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Муніципальні надбавки працівникам
бюджетної сфери мають бути збережені 

у столиці в повному обсязі, навіть 
незважаючи на бюджетну скруту

Основною "родзинкою"
закладу є найбільший 

в Україні публічний
акваріум, який вміщує
350 тисяч літрів води, 

де перебуватиме понад
тисяча морських

мешканців
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У день від риття тор овельний центр відвідали сотні людей

Оле сандр Попов: "Проблеми бюджет не можна замовч вати, їх треба об оворювати і об`єдн ватися для їхньо о вирішення"



Новини компаній

Ділові новини

НБУ констатує значне 
зниження попиту населення
на інвалюту
Національний бан онстат є,

що попит населення на інозем-
н валют істотно знизився. Про
це повідомив олова НБУ Сер ій
Арб зов. “За нашими оператив-
ними даними, чистий попит на
іноземн отів ов валют із се-
редини листопада не хильно
зниж ється. За останні півтора
тижня він же впав в 2,7 раз ,
поверн вшись до рівня червня.
Не ви лючено, що за збережен-
ня та ої динамі и ми валют ще
й п вати б демо”,— с азав
він. Водночас Арб зов запере-
чив, що норматив відносно обо-
в’яз ово о продаж 50% валют-
но о витор е спортерами мо-
же призвести до зворотно о
ефе т , а саме: припинення
надходження валюти в У раїн .
“Обов’яз овий продаж валют-
них надходжень — добре відо-
мий інстр мент, я ий сприяє
ритмічном надходженню валю-
ти на вн трішній рино . Для
У раїни цей інстр мент не но-

вий”,— додав бан ір. Крім то о,
олова НБУ про ноз є а тивіза-
цію рефінанс вання бан івсь о-
о се тора на почат 2013 ро-
, повідомляють "У раїнсь і

новини"

Україна продовжить 
переговори з МВФ

У раїна продовжить пере ово-
ри з Міжнародним валютним
фондом щодо нової про рами
співпраці. Про це заявив прем’єр-
міністр У раїни Ми ола Азаров в
ефірі про рами “Ш стер live” на
Першом Національном теле а-
налі. “Ми ведемо пере овори і б -
демо пере он вати МВФ
відновлювати співпрацю”,— с а-
зав Ми ола Азаров. Він зазначив,
що спірним питанням з Фондом є
підвищення тарифів на аз для
населення. Глава ряд навів при-
лад Франції, де підвищення на
2% вартості аз для населення
об оворювалося майже рі . “На-
томість МВФ пропон є нам збіль-
шити тарифи на 50%, але, м’я о
аж чи, наші люди бідніші за

франц зів, том ми пропон ємо
знайти інші шляхи для зменшення
дефіцит бюджет та забезпечен-
ня стабільності національної ва-
люти”,— під реслив він. До речі,
місія МВФ перенесла візит в
У раїн з р дня 2012- о на січень
наст пно о ро , про що йдеться
в повідомленні иївсь о о офіс
МВФ із посиланням на заяв по-
стійно о представни а Фонд в
У раїні Ма са Альєра. На адаємо,
раніше місія МВФ план вала від-
відати наш держав з 7 по 17
р дня

У листопаді дефляція 
становила 0,1%

У листопаді нинішньо о ро
споживчі ціни знизилися на 0,1%.
Про це повідомляє Державна
сл жба статисти и. В том числі ці-
ни на прод ти харч вання й без-
ал о ольні напої в листопаді знизи-
лися на 0,2%, а на одя і вз ття —
підвищилися на 0,1%, на житлово-
ом нальні посл и — знизилися
на 0,3%, на посл и, пов’язані з
охороною здоров’я,— підвищили-

ся на 0,2%, на освіт — не змінили-
ся. В січні-листопаді дефляція ста-
новила 0,4%. Порівняно з листопа-
дом 2011 ро в поточном році
споживчі ціни знизилися на 0,2%

Про факти невиплачених
зарплат можна 
поскаржитись 
прем’єр&міністру
Прем’єр-міністр У раїни Ми о-

ла Азаров просить ромадян на-
давати інформацію про он ретні
фа ти невиплати або затрим и
зарплати бюджетни ам ре іо-
нах. Про це він заявив на своїй
сторінці Facebook. За йо о сло-
вами, ряд вже прийняв іль а рі-
шень щодо виділення значних
оштів для фінанс вання можли-
вої нестачі оштів на виплат зар-
плат бюджетни ам. Більше то о,
під реслив Ми ола Азаров, до
дея их областей відряджені спе-
ціальні омісії для вивчення та пе-
ревір и реально о стан справ.
“Том я просив би на мою сторін-

в Facebook або на сайт www.
azarov. ua звертатися, он ретно

в аз ючи назв міста, бюджетної
ор анізації і нас іль и затримана
виплата зарплати”,— зверн вся
прем’єр-міністр до раїнців

У грудні реалізують 
1 млн новорічних ялинок

Державне а ентство лісових
рес рсів план є, що в р дні
цьо о ро б де реалізовано
1 млн новорічних ялино . Про це
повідомив олова а ентства Ві -
тор Сивець. “Підвідомчі підпри-
ємства Держлісрес рсів мож ть

р дні поточно о ро постави-
ти для реалізації приблизно
1 млн новорічних ялино . Цей
рино становить приблизно
1 млн, ма сим м 1,5 млн
новорічних дерев, більше наші
ромадяни не п ють”,— пові-
домив він. Середня ціна цьо о
товар с ладе 50 рн. На ада-
ємо, що 2011 році Держлісре-
с рсів реаліз вало 735 тис. но-
ворічних ялино , іще приблизно
200 тис. дерев реаліз вали інші
лісо орист вачі, передають
“У раїнсь і новини”

Термін дії свідоцтва 
платника єдиного 
податку — необмежений

У зв’яз з чисельними звер-
неннями підприємців до столич-
них ор анів ДПС щодо подов-
ження термін дії свідоцтва
платни а єдино о подат , Дер-
жавна подат ова сл жба Києва
на ад є, що відповідно до
п. 299.3 ст. 299 Подат ово о о-
де с У раїни зазначене свідоц-
тво видається безстро ово ви-
лючно с б’є т осподарюван-
ня або повноваженій ним особі
та не може передаватися для
провадження осподарсь ої ді-
яльності іншим особам. Том
фізичним особам-підприємцям,
я і отримали до мент платни а
єдино о подат в 2012 році й
бажають наст пном році про-
довж вати працювати на спро-
щеній системі оподат вання,
не треба звертатися до ор анів
державної подат ової сл жби чи
інших державних ор анів за по-
довженням термін дії свідоцтва
та подавати жодних заяв

"Інноваційний 
прорив" визначив
переможця
Інвестори віддали перевагу 
проекту, що поєднав музику 
та IT
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Головні призи Все раїнсь о о он рс “Інноваційний
прорив-2012”, а це $10 тис. та про рама розвит про-
е т в бізнес-ін баторі Happy Farm, отримав Аладін
Праведно-Щасливий за прое т Yaliti. com. Це сервіс,
що забезпеч є незалежних м зи антів фанатами і ас-
тролями, перетворюючи хобі на приб т овий бізнес.
Отримані ошти автор прое т має намір інвест вати в
прос вання сво о стартап .

Оргкомітет Всеукраїнського конкурсу “Інноваційний прорив�2012” за

підтримки КМДА провів road�show інноваційних проектів — фіналістів

конкурсу. Подія відбулася у форматі живої презентації проектів самими

розробниками перед потенційними інвесторами та експертним журі.

Основні тематичні напрямки проектів, які подавалися на конкурс “Ін�

новаційний прорив�2012”: IT та телекомунікації — 43%; енергетика,

альтернативні джерела енергії — 12%; медицина, фармація, біотехноло�

гії — 9%; екологія та ресурсозбереження — 13%; інші напрямки — 23%.

“IT�галузь — це єдиний напрямок, який може нам дати можливість про�

суватися вперед і не втратити тих позицій, які держава має на даний час.

Ми зацікавлені в нових ідеях, в нових меседжах”,— сказав під час відкрит�

тя road�show заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Після презентацій з 20�ти фіналістів були визначені переможці конкур�

су у шести номінаціях. Відтак, “Кращою інновацією для Києва” обрано

проект “Застосування імуномодулятора “Іммуноксель” при туберкульозі”.

Засіб розроблено у формі медових таблеток, автор — Алдар Боринбаяр.

У номінації “Grand Reserve” кращою визнано “Розробку засобів неінва�

зивної діагностики поверхневих онкопатологій на основі спектрофотомет�

рії та мультиспектральних зображень”, яку створив Сергій Кватернюк.

“Кращий молодіжний проект” — Myschool. ua, автор — Мар’яна Данів.

“Краща інноваційна ідея” — “Високоенергоємні електродні матеріали на

основі української сировини для літієвих джерел електрики”, що її розроб�

лено Ольгою Коломоєць.

У номінації “Інноваційний потенціал України” вирізнилися одразу два

проекти — “Технологія виробництва безперервного базальтового волокна

та композиційних матеріалів на його основі” (автор Ігор Духненко) та

“Економічно ефективна технологія виробництва деталей з титанових

сплавів із заданим комплексом характеристик методом порошкової мета�

лургії” (автор Орест Івасишин).

Першим в додатковій, спеціально заснованій номінації CRDF Global

Best Innovative Project Award від інноваційного партнера конкурсу CRDF

Global став проект Yaliti. com. Приз від компанії склав 10 000 доларів на

розвиток проекту. Одночасно його обрано й головним переможцем кон�

курсу “Інноваційний прорив�2012”. Подарунок від генерального партнера

конкурсу — програма розвитку проекту в бізнес�інкубаторі Happy Farm,

що передбачає навчання та менторську підтримку кращих зарубіжних екс�

пертів — успішних серійних підприємців і венчурних інвесторів, а також

стажування у США.

Автор ідеї Yaliti. com Аладін Праведно�Щасливий пояснив “Хрещати�

ку”, що його сервіс забезпечує незалежних музикантів фанатами і гастро�

лями, перетворюючи хобі на прибутковий бізнес. “У стартап Yaliti. com

вже інвестовано з березня 2012�го понад $20 000 власних коштів. Для вихо�

ду на прибуток в найближчі три місяці я планував інвестувати ще $10 000.

Так що отриманий приз полегшив подальші власні інвестиції саме на по�

трібну суму”,— прокоментував переможець.

За словами Аладіна Праведно�Щасливого, Yaliti. com одночасно вирішує

гостру соціальну проблему у світі є 80 мільйонів незалежних музикантів,

яким потрібна промоція. Водночас це є дуже вигідним бізнесом, що спро�

можний масштабуватися приблизно до мільярда доларів на рік.

“Гадаю, що ключовим при виборі Yaliti. com переможцем було об’єд�

нання двох найбільш глобальних, динамічних, перспективних сфер: му�

зики та IT. Думаю, журі було просто підкорене енергетикою, позитивом,

драйвом, хариз�

мою, завзятістю,

яке продемон�

стрував під час

презентації за�

сновник Yaliti.

com, тобто я”,—

н а п і в ж а р т о м а

відповів на запи�

тання “Хреща�

тика” Аладін.

Додамо, що

цьогоріч на кон�

курс було подано

330 проектів, це

майже вдвічі

більше, ніж за�

являлось торік
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Банкіри гарантують
стабільність
Незважаючи на проблеми на міжнародних фінансових ринках, 
банківська система України продовжує стабільно розвиватися
Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик”

В той час, я ва ро-
мадсь ості останніми тиж-
нями б ло при то до ре-
зонансної ініціативи НБУ
щодо введення подат на
продаж іноземної валюти,
в бан івсь ом се торі
сталася ще одна по азова
подія. Я повідомлялося,
дея і фін станови припи-
нили повертати депозити
своїм в ладни ам. Це ста-
ло приводом для підняття
давньої і наболілої теми,
що стос ється рівня довіри
населення до бан івсь ої
системи.

“Ефекту доміно” експерти 
не передбачають

З наближенням кінця календар�

ного року клієнти банків, а осо�

бливо реальний сектор економіки,

виконують свої контрактні, бю�

джетні й податкові зобов’язання,

що істотно скорочує обсяг коштів

у банках. А отже, фінансові уста�

нови вимушені заохочувати вклад�

ників високими депозитними

ставками. З точки зору вкладників

та інвесторів, це найбільш прибут�

ковий час для розміщення депози�

тів. Така ситуація спостерігається

практично щороку, хоча й не зав�

жди стає причиною для цілого

“цунамі” панічних настроїв.

Цього року приводом для зане�

покоєння потенційних вкладників

стали резонансні ініціативи регу�

лятора, а також новини про те, що

кілька банків, які пропонували ви�

сокі депозитні ставки, призупини�

ли повернення вкладникам коштів

і перебувають на межі банкрутства.

Зокрема НБУ заборонив банку

“Таврика” залучати депозити.

“Хрещатик” вирішив з’ясувати, чи

свідчать високі депозитні ставки

про скрутне становище банків�

ських установ і чи є це приводом

для занепокоєння для їхніх

клієнтів.

Директор економічних програм

Центру Разумкова Василь Юрчи�

шин вважає, що новина про пере�

бої з виплатою заощаджень у банку

“Таврика” не може свідчити про

виникнення таких самих проблем

в інших фінансових установах, як

це сталося у 2008 році. 

“Поки ще рано робити висновки

через те, що інформація певним

чином суперечлива. І все ж, 2008

року найбільші банки першими

потрапили у складну ситуацію. На

сьогодні поки що складається вра�

ження, що великі банки не повин�

ні мати такі системні проблеми, і

тому “ефекту доміно”, швидше за

все, зараз не буде”,— заявив фахі�

вець.

За словами пана Юрчишина, на�

разі громадянам, котрі вклали

кошти у дрібні банки, нічого не за�

грожує: “Вкладникам нічого не за�

грожує. Оскільки для невеликих

банків знайдуться ресурси в тому ж

фонді відшкодування вкладів на�

селення”.

Депозит — найменш 
ризиковий інструмент 
заощадження

Перший заступник голови прав�

ління “Укргазбанку” Станіслав

Шлапак зауважує, що депозит — це

справді ризик, як і будь�яка інвес�

тиція. Але саме до банків застосо�

вуються найжорсткіші регуляторні

вимоги, тому такий рахунок зали�

шається найбільш надійним інстру�

ментом заощадження, а в деяких

випадках — і примноження коштів

громадян. Тому серед фінансових

установ потрібно вміти розважливо

вибрати найменш ризиковий варі�

ант із найбільшим коефіцієнтом

стійкості.

“Ця стійкість визначається цілим

комплексом як фінансових, так і не�

фінансових факторів,— зауважує

“Хрещатику” фахівець.— Перш за

все фінансовою потужністю і діло�

вою репутацією акціонера, власника

банку, його здатністю підтримати

банк у часи фінансової нестабільно�

сті. Окрім цього, в основі свідомої

оцінки ефективності вкладу повин�

на бути впевненість у надійності фі�

нансової установи. Саме репутація

банку та професіоналізм його мене�

джменту, а не рівень ставок — запо�

рука гарантованого розміщення за�

ощаджень. Зрозуміло, рівень і дина�

міка прибутку банку, обсяг депозит�

ного портфеля, рейтинги, приватні

відгуки — все це має величезне зна�

чення, адже клієнт, по суті, вибирає

для себе персонального фінансового

партнера. Але водночас вкрай важ�

ливо враховувати рівень потенцій�

ної підтримки з боку власника”.

У народі є приказка: жадібність

породжує бідність. Вибір дохідності

за депозитом — істотний чинник,

але, на жаль, у 90�ті цей принцип

дав корисний урок цілому поколін�

ню вкладників, які спокусилися на

захмарні відсотки. Втім, оцінювати

надійність внеску за мотивом: “чим

нижче відсоток, тим краще”, також

нерозсудливо, вважають експерти,

опитані “Хрещатиком”. Депозит із

ставкою 24% не обов’язково є більш

надійним, ніж зі ставкою 25% і ви�

ще. Кожен банк залучає кошти, ви�

ходячи з власної стратегії управлін�

ня ліквідністю.

Банківська система збільшує
обсяги операцій

Разом із тим, Василь Юрчишин

зауважує, що зараз у банківській

системі зберігається значна частина

так званих “проблемних” позик. 

“І це може спричинити хвилю не�

приємностей для банків. Пошко�

дженою є база наповнення фінансо�

вими ресурсами банківської систе�

ми. І саме у зв’язку з цим ставки за

депозитами для фізичних осіб аж

надто великі — понад 20%. Це явно

вказує на потребу банківської систе�

ми в ресурсах. З іншого боку, дуже

мало економічних проектів могли б

давати більше, ніж 20% прибутку,

щоб забезпечити виплату відсотків

на заощадження населення”,— по�

яснив економіст.

Фахівець вважає, що стриму�

вальна політика НБУ може запо�

бігти розвитку панічних настроїв:

“З одного боку, ця політика не ду�

же сприятлива для економіки, тому

що вона обмежує можливості зрос�

тання виробництва, але з іншого

боку вона певним чином зберігає

фінансові ресурси, підвищує пла�

тоспроможність. Тому мені здаєть�

ся, що в даний момент ця політика

дозволяє сподіватися на недопу�

щення розширення кризової хви�

лі”.

У НБУ із відповіддю також не зво�

лікали, і директор Департаменту

нормативно�методологічного забез�

печення банківського регулювання

та нагляду Наталія Іваненко запев�

нила, що приводів для занепокоєн�

ня немає, а банківська система про�

довжує розвиватися, хоча і не таки�

ми темпами, як хотілося б самим

банкірам.

“Банківська система збільшує

обсяги як активних і пасивних опе�

рацій, так і кредитування. Хоча

темпи залишаються недостатньо

високими. Обсяг абсолютного при�

росту кредитів за 2012 рік — 25 млрд

грн, а депозитів було залучено на 45

млрд грн. Зменшились також і ви�

трати банківської системи, зокре�

ма, за рахунок зменшення відраху�

вань у резерви”,— аргументує пані

Іваненко.

Незважаючи на ознаки турбу�

лентності на міжнародних фінан�

сових ринках, зниження темпів

зростання в реальному секторі на�

ціональної економіки та інші нега�

тивні фактори, банківська система

України є стабільною, заспокоює

Станіслав Шлапак. “Я не готовий

списувати проблеми окремих фі�

нансових установ на проблеми

банківського сектора в цілому. Хо�

ча суспільство завжди вкрай чутли�

во ставиться до будь�яких проявів

нестабільності навіть на мікрорів�

ні. Вже сьогодні ми спостерігаємо

тенденцію до розширення банків�

ської ліквідності, більшої доступ�

ності ресурсної бази, тому най�

ближчим часом банки будуть гото�

ві “послабити пояси”,— зазначає

експерт.

Фахівці запевняють, що з ураху�

ванням зваженої оцінки надійності

власників банку ризики при розмі�

щенні депозитів, незалежно від від�

соткової ставки, мінімальні. Однак

в Україні стара приказка не втрачає

актуальності, і жадібність дійсно

продовжує породжувати бідність,

навіть у такому стабільному секторі

як банківська система

Банківська система збільшує обсяги як активних і
пасивних операцій, так і кредитування. Обсяг

абсолютного приросту кредитів за 2012 рік * 25 млрд
грн, а депозитів було залучено на 45 млрд грн
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Віра ФАЗЛЄЄВА
спеціально для “Хрещатика”

Нині в Києві ожном
районі від рито амб лато-
рії за альної пра ти и —
сімейної медицини. Наразі
в понад ста за ладах об-
сл ов ють щонайменше
півмільйона иян. Чи ста-
ла медична допомо а при
цьом ближчою до пацієн-
та, “Хрещати ” поці авив-
ся завід вач и амб ла-
торією за альної пра ти-
и — сімейної медицини
№ 2, що Дарниць ом
районі (в лиця Бориса
Гмирі, 8), лі аря вищої а-
те орії, педіатра із 28-річ-
ним стажем Галини К лі-
ніч.

Лікар для всієї родини
Мікрорайон “Осокорки”, де вже

шостий місяць поспіль функціонує

амбулаторія сімейної медицини

№ 2, належить до молодих і густо!

населених. Щодня тут народжуєть!

ся близько десяти малюків (до речі,

70 % всього населення мікрорайо!

ну — це діти до шести років). Також

тут мешкає чимало пенсіонерів.

Раніше до найближчої дитячої

поліклініки, що на вулиці Тростя!

нецькій, потрібно було долати шлях

не менше семи з половиною кіло!

метрів, а до стаціонару на Червоно!

му Хуторі (Київська міська клінічна

лікарня № 1), що обслуговує дорос!

ле населення, близько семи. Тож

відкриття амбулаторії на вулиці

Гмирі, 8 було сприйняте киянами

як свято.

“Сьогодні силами восьми фахів!

ців (4!х педіатрів, 3!х терапевтів, 1

сімейного лікаря) ми обслуговуємо

близько 12 тисяч дорослого і дитя!

чого населення мікрорайону,— роз!

повіла “Хрещатику” Галина Кулі!

ніч.— Особливо надихає працювати

довіра всієї родини до лікаря, бо за!

звичай у нас на облік стають цілими

сім’ями. Це велика відповідаль!

ність, яку постійно потрібно під!

тверджувати новими знаннями,

якістю обслуговування, розширен!

ням переліку послуг, належним

ставленням до пацієнтів”.

До речі, за даними анонімного

анкетування, серед мешканців Дар!

ницького району 70 % виявили ба!

жання отримувати медичну допо!

могу саме у лікаря сімейної меди!

цини, бо це, на їх думку, зручно,

ефективно і вчасно. “Сімейний лі!

кар у сучасному його прояві — це

універсал, який спеціалізується на

лікуванні як дорослих, так і дітей;

він може надати пораду із будь!яко!

го питання і лише у складних ви!

падках направляє до профільного

фахівця”,— запевняє “Хрещатик”

Галина Кулініч.

Беруть не кількістю, а якістю

Будні лікарів сімейної медици!

ни доволі напружені. Робочий

день тут триває практично з вось!

мої ранку і до сьомої години вечо!

ра. Окрім цього, сімейний лікар

має ходити на виклики до хворого

і навіть відповідати на дзвінки се!

ред ночі. На його плечі покладене

ведення профілактичної роботи

серед населення, на яку у лікарів

клінічних закладів практично ні!

коли не вистачає часу. Тому навіть

попередній аналіз економічних

показників діяльності амбулаторій

підтверджує, що сімейна медици!

на виграє за рахунок зменшення

направлень на додаткові консуль!

тації, аналізи, госпіталізацію. На!

томість прийом сімейного лікаря

виявляється дешевшим, аніж при!

йом лікаря!спеціаліста майже у

два рази.

“Рівень госпіталізації серед насе!

лення із впровадженням амбулато!

рій знизився на 40 %. Окрім того,

“швидку” та невідкладну допомогу

мешканці “спальних” районів те!

пер викликають утричі рідше. На

мою думку, сімейний лікар може

самостійно впоратися із 80 % проб!

лем хворих на етапі первинної до!

помоги”,— стверджує Галина Пет!

рівна.

Для цього в амбулаторії на Гмирі

є відповідні кабінети (оглядовий,

маніпуляційний, для проведення

щеплень), спеціалізоване облад!

нання (кардіограф, офтальмоскоп

тощо). На базі закладу працює ден!

ний стаціонар, де можна пройти

курс фізпроцедур, при необхідності

зробити діагностичне обстеження,

здати аналізи. До речі, раз у два

тижні амбулаторію відвідують фа!

хівці лабораторної діагностики.

Зокрема, тут можна перевірити

кров на наявність цукру, визначити

рівень холестерину і бути оглянути!

ми профільними фахівцями — ен!

докринологами, невропатологами,

нейрохірургами.

При виявленні серйозних пато!

логій хворих направляють на ліку!

вання у спеціалізовані медичні за!

клади. Така система роботи з часом

зробить медичну допомогу у столи!

ці більш якісною і доступною. За

нових умов роботи лікарю сімейної

медицини вигідно якомога краще

проводити профілактику захворю!

вань. Адже оплата праці медика за!

лежатиме не лише від наданих по!

слуг і кількості людей, які виявили

бажання стати його пацієнтами, але

й від його професіоналізму. У ліка!

рів нарешті з’явилася мотивація

працювати краще.

Плани на майбутнє

“Звертатися до одного фахівця

дуже зручно,— переконана молода

мама Світлана, з якою була можли!

вість познайомитися на прийомі у

Галини Кулініч.— Я і моя родина за

потреби можемо звертатися до сво!

го лікаря у будь!який час. У нас

склалися довірливі стосунки, які

для усіх нас дуже важливі”,— упев!

нена жінка.

Ці слова надихають, тому колек!

тив амбулаторії мріє про розширен!

ня, яке, згідно з планом забудови

мікрорайону, має перетворити їх за!

клад в Центр первинної медико!са!

нітарної допомоги населенню — із

власним стоматологічним кабіне!

том, кабінетом планування сім’ї, з

кімнатою, у якій пацієнти можуть

відпочити, випити чаю тощо. Нара!

зі місто робить перші кроки у ре!

формуванні сфери з надання ме!

дичних послуг населенню, і тому

тільки у співпраці та взаєморозу!

мінні між пацієнтами і лікарями

можна зробити цей процес конс!

труктивним, а результат — якісним

та ефективним

Знайшли спокій на Подолі

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Після іль арічних досліджень цими
вихідними знайшли спо ій иїв-
сь ій землі решт и містян, виявлені
під час роз опо на території с час-
но о “Мистець о о Арсенал ”, де
раніше знаходився Києво-Печер-
сь ий Вознесенсь ий монастир.
Близь о 120 решто людей, 60 з
я их діти, б ли перепоховані на те-
риторії Флорівсь о о жіночо о мо-
настиря на Подолі, ди ще за цар-
сь их часів перенесено обитель.

Відомо, що у 1683 році ігуменею Вознесенсько!

го монастиря була мати майбутнього гетьмана

України Івана Мазепи — Марія Магдалина (в ді!

воцтві — Мокієвська). Вона померла в 1707 році.

А вже через п’ять років царським указом черниць

Вознесенського монастиря було переведено на

Поділ й об’єднано з Флорівською жіночою оби!

теллю. А монастирські будівлі на Печерську при!

стосували для потреб військового відомства, де

розмістили артилерійські склади і ремонтні май!

стерні. Пізніше тут було зведено головний корпус

арсеналу, який аж до кінця ХХ ст. залишався

об’єктом військового призначення, а його тери!

торія була закритою для відвідування.

І лише нещодавно, коли територію “Арсена!

лу” почала досліджувати архітектурно!археоло!

гічна експедиція Інституту археології НАН Укра!

їни, були виявлені згадані поховання. “Ми роз!

крили нові сторінки з життя киян XVI — XVIII

ст. Зокрема, були розкриті залишки соборної

Воскресенської церкви, трапезної церкви, жит!

лові та господарські споруди. Виявлено чимало

цікавих знахідок, серед них й посуд, яким корис!

тувались черниці монастиря”,— розповів “Хре!

щатику” заступник директора Інституту НАН

України, керівник експедиції Гліб Івакін.

Та найбільшим відкриттям для археологів став

Вознесенський некрополь, де виявлено близько

262!х поховань, деякі з них в цегляних склепах. За!

уважимо, серед виявлених решток — 90 жінок (ві!

рогідно ігумень та монахинь), 60 дітей (при монас!

тирі діяв сиротинець та школа для дівчат). Упро!

довж кількох років рештки, знайдені на території

некрополя, перебували на дослідженні в Інституті

археології НАН України, й лише зараз їх перепо!

ховали. “Ми відчували моральний обов’язок перед

тими людьми, чий спокій було порушено, тому

здійснюємо перенесення поховань Вознесенсько!

го некрополя до Флорівського монастиря”,— роз!

повіла “Хрещатику” гендиректор НКММК “Мис!

тецький арсенал” Наталія Заболотна.

Поки захоронено рештки 120 людей. Решту пере!

поховають згодом, як тільки завершаться всі архео!

логічні дослідження. На жаль, із усіх решток дослід!

никам вдалося ідентифікувати лише одну особу —

поховання губернатора Києва, генерал!майора Се!

мена Івановича Сукіна. Гіпотезу про можливість

поховання ігумені Марії Магдалини Мазепиної на

території Вознесенського некрополя наразі фахів!

цями не підтверджено і не спростовано.

Церемонію перепоховання очолив Предсто!

ятель Української Православної Церкви Блажен!

нійший Митрополит Київський і всієї України Во!

лодимир, який відправив заупокійну літію на міс!

ці перепоховання, та ігуменя Флорівського монас!

тиря Антонія, його насельниці, перший заступник

голови КМДА Олександр Мазурчак та віруючі.

На місці захоронення встановлені дерев’яний

хрест і стела з зображенням Вознесенського мо!

настиря. Для місцевих монахинь це важлива сак!

ральна подія. “Для нас важливо, що ці рештки

нарешті упокоїлися й возз’єдналися зі своїми

сестрами”,— зазначила “Хрещатику” монахиня

Хіровіма

У Києві відбулось перепоховання решток монахинь, знайдених 
археологами на території "Арсеналу"

Промислова 
медицина дозволить 
убезпечити 
здоров’я працівників

“В Україні існує ціла низка нор!

мативно!правових актів, які гаран!

тують працівникам право на без!

печну працю та на соціальний за!

хист в разі роботи в шкідливих та

небезпечних умовах праці. Кожен

громадянин України відповідно до

статті 43 Конституції України має

право на належні, безпечні і здоро!

ві умови праці.

Однак наявність нормативно!

правових документів, які є під!

ґрунтям для санітарного нагляду за

умовами праці, моніторингу обліку

профзахворювань не є достатньою

умовою для розв’язання проблеми

професійної патології у країні.

Експерти з питань медицини праці

основною причиною називають

економічну неспроможність біль!

шості підприємств і цілих галузей,

руйнування системи медичного за!

безпечення працюючого населен!

ня та промислової медицини.

Також своє занепокоєння фак!

тичним знищенням промислової

медицини, тобто медичного обслу!

говування, яке повинен забезпечи!

ти роботодавець своїм працівни!

кам, разом з Фондом висловлюють

наші соціальні партнери.

Промислова медицина, як один

з обов’язкових елементів охорони

праці, має за мету убезпечити здо!

ров’я працівників від виробничого

впливу негативних факторів і не!

безпеки або пом’якшити наслідки

цих впливів та забезпечити їм здо!

рові умови праці. Здорові умови

праці зберігають сили працівників,

сприяють високій продуктивності

праці. Разом з тим здорові умови

праці убезпечують працівників від

перевтоми, що сприяє їх активно!

му способу життя і соціальній ак!

тивності. І як наслідок, здорові

умови праці впливають на збере!

ження трудового потенціалу, який

створює валовий внутрішній про!

дукт країни.

Варто зазначити, що створення

стимулів для здорового способу

життя населення й здорових умов

праці є одним із положень Програ!

ми економічних реформ Прези!

дента України Віктора Януковича.

Тому вважаю, що в рамках реалі!

зації програмних завдань Прези!

дента України нам конче необхід!

но побудувати грамотну систему

заходів, що направлені на підви!

щення рівня охорони праці та про!

мислової медицини, яка надасть

можливість значно скоротити рі!

вень виробничого травматизму та

професійних захворювань, покра!

щити якість життя працівників,

значно скоротити економічні втра!

ти та підвищити економічну міць

нашої держави.

Також з метою розробки та ре!

алізації державної політики в галу!

зі охорони життя людей на вироб!

ництві необхідно відновити роботу

Національної ради з питань без!

печної життєдіяльності населення,

яка створена відповідно до Закону

України “Про охорону праці”, та

відповідних рад при місцевих дер!

жавних адміністраціях.

Крім надання першої та медич!

ної допомоги основним завданням

промислової медицини є профі!

лактика: попередження нещасних

випадків шляхом забезпечення

адекватно обережного поводження

з машинами та механізмами, попе!

редження захворюваності в резуль!

таті контролю небезпечних випа!

рів, пилу та інших шкідливих фак!

торів, та попередження стресів за

рахунок максимально сприятливих

обставин на робочому місці. Крім

того, профілактика може бути за!

безпечена через регулярні медичні

обстеження в цілях нагляду за ста!

ном здоров’я персоналу.

Слід зазначити, що роботода!

вець зобов’язаний за свої кошти

забезпечити фінансування та орга!

нізувати проведення попереднього

медичного огляду під час прийнят!

тя на роботу і періодичних медич!

них оглядів працівників протягом

трудової діяльності, зайнятих на

важких роботах, роботах із шкідли!

вими чи небезпечними умовами

праці. За результатами періодич!

них медичних оглядів у разі потре!

би роботодавець повинен забезпе!

чити проведення відповідних оздо!

ровчих заходів.

Сучасна концепція профілакти!

ки професійних захворювань, які

сьогодні фіксуються все частіше,

повинна передбачати визначення і

застосування ефективних органі!

заційних, технічних, технологіч!

них, оздоровчих, компенсаційних,

пільгових та інших заходів, спря!

мованих на управління професій!

ними ризиками порушення здо!

ров’я.

На роботах з особливо шкідли!

вими умовами праці повинно на!

даватися безплатно за встановле!

ними нормами лікувально!профі!

лактичне харчування.

Питання спеціального харчуван!

ня також стало предметом обгово!

рення на засіданні робочої групи

Українського державного науково!

дослідного інституту “РЕСУРС”

Державного агентства резерву

України, яке було організовано у

вересні цього року щодо співпраці

з відповідними організаціями по

розробленню комплексу заходів,

спрямованих на збагачення про!

дуктів харчування і використання

їх для профілактики захворювань

різних груп населення. Врахову!

ючи важливість цього питання,

Фонд готовий взяти участь у фі!

нансуванні Комплексної програми

збагачення продуктів харчування і

використання їх для профілактики

професійних захворювань в шкід!

ливих умовах на 2013—2014 роки.

Завданням промислової медици!

ни є також надання невідкладної

допомоги працівникам та здійс!

нення контролю за станом здоров’я

співробітників, особливо тих, які

працюють у шкідливих умовах. Як!

що раніше цю функцію виконували

заводські, фабричні поліклініки та

лікарні при підприємствах, працю!

вали медичні пункти, зараз в умо!

вах різкого зниження витрат на

охорону праці роботодавці відмов!

ляються від існування на своїх під!

приємствах навіть медичних пунк!

тів. На деяких з них відсутні навіть

аптечки для надання першої допо!

моги постраждалому.

Зараз престижною вважається

праця, яка супроводжується соці!

альним пакетом для працівника.

До соціального пакету входить, як

правило, і медичне страхування

працівників. Однак саме лікарі, які

спеціалізуються на промисловій

медицині, можуть найбільш квалі!

фіковано надавати медичну допо!

могу при появі перших ознак про!

фесійної захворюваності, надати

правильні рекомендації щодо пе!

реведення працівника на легку

працю чи заборонити його подаль!

шу роботу у шкідливих умовах. Са!

ме здоров’я працюючого сприяє

високому рівню працездатності

трудового колективу. І роботода!

вець повинен це усвідомлювати,

вірно визначити пріоритети і зосе!

редити організацію охорони праці

на збереженні кадрового потенці!

алу підприємства.

Тому вкрай важливо, щоб для

роботодавця питання створення

безпечних та нешкідливих умов

праці, які б гарантували збережен!

ня життя і здоров’я працівника,

стало обов’язковою умовою”

Новини районів

У “Домі спасіння” Дніпровського 
району рятують людей
У Дніпровсь ом районі столиці вже протя ом

ро на базі ГО “Чесна і свята раїна”, оловою
я ої є Андрій Лапеню , працює центр соціально-
психоло ічної реабілітації для нар о- та ал оза-
лежних “Дім спасіння”. За час роботи центр 72
відвід вачі (чолові и й жін и) звільнились від нар-

отичної та ал о ольної залежності. На сьо одні 35 із них я волонте-
ри бер ть часть роботі за лад . Йо о особливістю є те, що залеж-
на людина, знаходячись центрі, зал чається до ромадсь их робіт,
спрямованих на бла о стрій район , допома ає ветеранам Вели ої
Вітчизняної й інвалідам, а та ож бере часть профіла тиці не атив-
них явищ серед молоді

Майже домашня 
лікарня
В амбулаторії сімейної медицини на Гмирі допомогу отримують 
понад 12 тисяч киян

Силами восьми фахівців (4-х педіатрів, 3-х терапевтів, 1 сімейно о лі аря) амб латорія обсл ов є близь о 12 тисяч
населення мі рорайон "Осо ор и"

Церемонію перепоховання очолив Предстоятель У раїнсь ої Православної Цер ви Блаженнійший Митрополит
Київсь ий і всієї У раїни Володимир
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Про необхідність поліп-
шення здоров’я працю-
ючо о населення шляхом
відновлення промислової
медицини розповідає ди-
ре тор ви онавчої дире -
ції Фонд соціально о
страх вання від нещасних
випад ів на виробництві
та професійних захворю-
вань У раїни Валерій
АКОПЯН:



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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Про найменування вулиць

у Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 228 /8512 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, По


ложення про порядок найменування об’єктів міського підпорядкування, вшанування пам’яті видатних діячів і подій, встановлення
пам’ятних знаків у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.04.2004 № 206/1416, та враховуючи протокол
засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав

ної адміністрації) від 21 березня 2012 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати вулиці у Подільському районі м. Києві згідно з додат�
ком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) провести організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішенні покласти па постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань
культури та туризму.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 01. 11. 2012 № 228/8512

Перелік
вулиць у Подільському районі м. Києва,

які найменовуються

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про найменування вулиць
у Дарницькому районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 229 /8513 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та
враховуючи протоколи засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 21 березня 2012 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нові вулиці у м. Києві згідно з додатком.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�

жавній адміністрації) провести організаційно�правові заходи щодо вико�
нання пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київської міської ради офіційно оприлюднити в газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики та постійну комісію Київської
міської ради з питань культури та туризму.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 01. 11. 2012 року № 229/8513 

Перелік
нових вулиць у м. Києві,

які найменовуються

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування  

Подільський район 
(поблизу вулиці Полкової, між вулицями Новомостицькою та Замковецькою) 

1. Проектна 1 вулиця Сергія Данченка від вулиці Полкової до кінця забудови 

2. Проектна 2 вулиця Івана Кавалерідзе від вулиці Полкової до вулиці Сергія Данченка

3. Проектна 3 вулиця Георгія Нарбута від вулиці Сергія Данченка півколом до вулиці
Сергія Данченка

№ п/п Стара назва Нова назва Розташування  

Дарницький район
(поблизу вулиці Поліської)

1. Проектна 1 вулиця Бориса Антоненка-Давидовича від вулиці Миколи Хвильового до вулиці
Бориспільської

2. Проектна 2 вулиця Миколи Вінграновського від вулиці Миколи Хвильового до вулиці
Тростянецької

3. Проектна 3 вулиця Миколи Хвильового від вулиці Миколи Вінграновського 
до ст. м. "Червоний хутір"

Про перейменування
Спеціалізованого закладу для проживання 

громадян похилого віку та інвалідів 
у Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, 

громадян похилого віку та інвалідів 
на вул. І. Їжакевича, З

Рішення Київської міської ради № 233 /8517 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про житловий фонд соціального призначення”, поста


нови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 76 “Про затвердження Порядку утворення спеціалізованого будинку для ветера

нів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів і надання житлових приміщень у такому будинку та Типового положення про
спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів” та з метою забезпечення конституцій

ного права осіб, які потребують соціального захисту, на отримання соціального житла, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати Спеціалізований заклад для проживання громадян
похилого віку та інвалідів у Спеціалізований будинок для ветеранів вій�
ни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. І. Їжакевича, 3.

2. Затвердити Положення про Спеціалізований будинок для ветеранів
війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. І.Їжакевича, 3,
що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Додаток до рішення Київської міської ради
від 01. 11. 2012 року № 233/8517 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ БУДИНОК ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ,

ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ 
НА ВУЛ. І. ЇЖАКЕВИЧА, З

Загальна частина

1. Спеціалізований будинок для ветеранів війни та праці, громадян
похилого віку та інвалідів на вул. І. Їжакевича, 3 (далі — спеціалізова�
ний будинок) є закладом соціального обслуговування, який крім при�
міщень для проживання має приміщення для служб соціально�побуто�
вого призначення та медичного обслуговування.

Спеціалізований будинок заснований на комунальній власності те�
риторіальної громади міста Києва та підпорядкований Головному

управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі — Головне управління). Засновником та власником спеціалізова�
ного будинку є територіальна громада міста Києва, від імені якої ви�
ступає Київська міська рада та уповноважені нею органи.

2. У своїй діяльності спеціалізований будинок керується Конститу�
цією і законами України, актами Президента України та Кабінету Мініс�
трів України, нормативно�правовими актами органів виконавчої влади

з питань, що регулюють діяльність закладів соціального обслуговуван�
ня, рішеннями органу місцевого самоврядування, а також цим Поло�
женням.

3. Спеціалізований будинок є юридичною особою, має відокремле�
не майно, самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням, зра�
зок якої затверджується начальником Головного управління, інші пе�
чатки, штампи, бланки.

4. Припинення діяльності спеціалізованого будинку здійснюється у
визначеному законодавством порядку.

5. Право на отримання житлового приміщення в спеціалізованому
будинку мають особи, які відповідно до законодавства належать до ка�
тегорії ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів,
перебувають на соціальному квартирному обліку для позачергового,
першочергового та на загальних підставах забезпечення соціальним
житлом, потребують соціального захисту та обслуговування і подали
відповідну заяву.

6. Протипоказанням для надання житлового приміщення у спеціалі�
зованому будинку є наявність в осіб інфекційних, онкологічних захво�
рювань IV клінічної групи, захворювань на наркоманію, алкоголізм,
гостро виражених психічних захворювань, а також потреба у постійно�
му сторонньому догляді та соціальному обслуговуванні.

7. Особи, які проживають у спеціалізованому будинку, мають право
на медичне, соціальне обслуговування та отримання соціальних по�
слуг у встановленому законодавством порядку.

8. Пенсії, державна соціальна допомога, компенсації та інші випла�
ти, що відповідно до законодавства призначені особам, які прожива�
ють у спеціалізованому будинку, виплачуються у повному обсязі.

9. Особи, які проживають у спеціалізованому будинку, мають рраво
облаштовувати надані їм житлові приміщення власними меблями, по�
бутовою технікою, іншим устаткуванням та обладнанням за умови до�
тримання правил техніки безпеки, а також установлених законодав�
ством архітектурно�планувальних, технічних і санітарно�гігієнічних
норм.

10. Переведення до іншого соціального закладу відповідно до вис�
новку лікувально�профілактичного закладу про потребу в постійному
сторонньому догляді може здійснюватися за рішенням директора спе�
ціалізованого будинку, яке погоджується з Головним управлінням, з
одночасним розірванням договору найму житлового приміщення у
цьому будинку та передачею особової справи.

11. Особи, які проживають у спеціалізованому будинку, відповідно
до їх письмової заяви, погодженої з директором будинку з урахуван�
ням висновку лікувально�профілактичного закладу про спроможність
цієї особи тимчасово залишити спеціалізований будинок без загрози
для її життя і здоров’я, мають право протягом календарного року тим�
часово вибути на строк до шести місяців.

У разі коли особи відсутні з поважних причин понад шість місяців,
строк тимчасового вибуття продовжується у встановленому порядку.

12. У разі потреби у стаціонарній медичній допомозі, професійній
реабілітації, санаторно�курортному лікуванні тощо особи, які прожива�
ють у спеціалізованому будинку, направляються до відповідних закла�
дів.

13. Особи, які вибувають із спеціалізованого будинку на строк по�
над 10 днів, наказом директора будинку знімаються із соціального об�
слуговування, але залишаються у списках тих, що проживають.

14. Витрати, пов’язані з поїздкою до родичів або інших осіб, а та�
кож з переведенням за власним бажанням до іншого закладу, спеціа�
лізованим будинком не компенсуються.

15. Родичам особи, що проживає в спеціалізованому будинку, або
іншим особам забороняється постійно користуватися житловим примі�
щенням у цьому будинку. Тимчасове проживання строком більш як два
місяці можливе за умови погодження з Головним управлінням.

16. У разі погіршення стану здоров’я особи, яка проживає у спеціа�
лізованому будинку, та необхідності на час її хвороби організації тим�
часового або постійного стороннього догляду відповідно до висновку
лікувально�профілактичного закладу за нею закріплюється соціальний
робітник, соціальний працівник чи фахівець для соціального обслуго�
вування та надання необхідних соціальних послуг в установленому по�
рядку.

17. Поховання осіб, які проживали у спеціалізованому будинку,
здійснюється відповідно до законодавства України.

Фінансова і виробничо
господарська діяльність
спеціалізованого будинку

18. Спеціалізований будинок утримується за рахунок коштів бюдже�
ту міста Києва та інших джерел, не заборонених законодавством Укра�
їни, має реєстраційний рахунок в установі Державної казначейської
служби України.

19. Майно спеціалізованого будинку належить до комунальної влас�
ності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві
оперативного управління.

Спеціалізований будинок має право виключно за згодою власника

або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним май�
но, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), пере�
давати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінно�
сті, а також списувати з балансу основні засоби в установленому по�
рядку.

20. Кошторис та штатний розпис спеціалізованого будинку затвер�
джується Головним управлінням.

21. Спеціалізований будинок здійснює оперативний та бухгалтер�
ський облік результатів своєї діяльності і надає фінансову, статистич�
ну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Фінансова звітність надається Головному управлінню кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

22. З метою створення у спеціалізованому будинку умов для прожи�
вання, соціально�побутового, медичного обслуговування та організації
надання необхідних соціальних послуг Головне управління використо�
вує в установленому законодавством порядку благодійну, в тому чис�
лі гуманітарну допомогу.

Керівництво спеціалізованого будинку
23. Очолює спеціалізований будинок директор, що призначається

на посаду і звільняється з посади наказом начальника Головного
управління.

24. Директор та працівники спеціалізованого будинку в межах сво�
їх повноважень несуть відповідальність за створення умов для прожи�
вання, соціального обслуговування та надання соціальних послуг осо�
бам, які проживають у ньому, збереження їх життя та здоров’я.

25. Директор у межах своїх повноважень:
несе персональну відповідальність за діяльність спеціалізованого

будинку;
у межах своєї компетенції видає накази по спеціалізованому будин�

ку;
затверджує функціональні обов’язки працівників спеціалізованого

будинку;
вирішує питання добору кадрів;
вживає заходів для заохочення, а в разі порушень працівниками

трудової дисципліни та невиконання ними функціональних обов’язків
застосовує дисциплінарні стягнення;

затверджує правила внутрішнього розпорядку;
здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил

техніки безпеки, вимог виробничої санітарії і протипожежної безпеки;
відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку,

складання звітності згідно з установленими формами та подання їх у
визначені строки відповідним органам;

здійснює інші повноваження, пов’язані із забезпеченням функціону�
вання спеціалізованого будинку.

Ведення особових справ осіб, які проживають 
у спеціалізованому будинку

26. Особові справи осіб, які проживають у спеціалізованому будин�
ку, ведуться особою, призначеною наказом директора будинку, з дати
їх поселення.

27. Особова справа належить до документів постійного зберігання.
28. Особова справа містить:
витяг з рішення про надання житлового приміщення;
копію наказу про прийняття особи у спеціалізований будинок для

проживання;
копію договору найму житлового приміщення із зазначенням розмі�

ру плати за користування ним;
заяву про потребу в соціальному обслуговуванні і соціальних послу�

гах та/або тимчасовому (періодичному) догляді;
копію витягу з рішення про поселення особи у спеціалізований бу�

динок, та у разі необхідності про потребу в соціальному обслуговуван�
ні через територіальний центр соціального обслуговування;

копію паспорта, пенсійного посвідчення, військового квитка, по�
свідчення ветерана війни та праці, інваліда, довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера;

довідку про склад сім’ї (форма № 3);
довідку про розмір призначеної пенсії або державної соціальної до�

помоги;
копію медичної карти з висновком лікувально�профілактичного за�

кладу про відсутність потреби в постійному сторонньому догляді та
спроможність проживати самостійно;

копію довідки медико�соціальної експертної комісії про групу інва�
лідності, індивідуальний план реабілітації (за наявності);

дві фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;
договір про соціальне обслуговування та надання соціальних по�

слуг;
опис документів, що містяться в особовій справі.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про дострокове припинення
повноважень депутатів Київської міської ради 

Іонової М. М., Іщенка В. О., Карпунцова В. В., 
Кличка В. В., Новак Н. В., Паламарчука М. П., Романюка Р. С.

Рішення Київської міської ради № 652/8936 від 29 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра


їні”, пункту 4 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, статті З Закону України “Про статус на

родного депутата України”, враховуючи офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних
депутатів України, розміщене у газетах “Голос України” від 13.11.12 № 214 (5464) та “Урядовий кур’єр” від 13.11.12 № 208 (4852), та
особисті заяви депутатів Київради від 26.11.12 Іонової М. М., Іщенка В. О., Карпунцова В. В., Кличка В. В., Новак Н. В., Паламарчука
М. П., Романюка Р. С, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома, що згідно з протоколом Центральної виборчої ко�
місії від 28.10.12 Іонову Марію Миколаївну, Іщенка Валерія Олександро�
вича, Карпунцова Валерія Віталійовича, Кличка Віталія Володимировича,
Новак Наталію Василівну, Паламарчука Миколу Петровича, Романюка Ро�
мана Сергійовича обрано народними депутатами України і відповідно до
пункту 4 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад” їх повноваження припиняються достроково без прийняття
Київрадою рішення.

2. Це рішення направити до Київської міської територіальної виборчої
комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови — секретаря Київради.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про дострокове припинення 
повноважень депутатів 

Київської міської ради Андрієвського Д. Й.,
Мельничук Л. Ю. та Мошенського В. З.

Рішення Київської міської ради № 476/8760 від 29 листопада 2012 року
Відповідно до пункту 14 частини першої статті 26, частини першої статті 49 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра


їні”, пункту 4 частини першої статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, статті З Закону України “Про статус на

родного депутата України”, враховуючи офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних
депутатів України, розміщене у газетах “Голос України” від 13.11.12 № 214 (5464) та “Урядовий кур’єр” від 13.11.12 № 208 (4852), та
особисті заяви Андрієвського Д. Й. від 19.11.12 (вх. Київради від 19.11.12 № 55153), Мельничук Л. Ю. від 19.11.12 (вх. Київради від 19.11.12
№ 54720) і Мошенського В. З. (вх. Київради від 15.11.12 № 54147), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома, що згідно з протоколом Центральної виборчої ко�
місії від 28.10.12 Андрієвського Дмитра Йосиповича, Мельничук Ларису
Юріївну та Мошенського Валерія Захаровича обрано народними депута�
тами України і відповідно до пункту 4 частини першої статті 5 Закону Укра�
їни “Про статус депутатів місцевих рад” їх повноваження припиняються
достроково без прийняття Київрадою рішення.

2. Це рішення направити до Київської міської територіальної виборчої
комісії.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови — секретаря Київради.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега



КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА
1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та

інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно до рішен-
ня Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 № 528/1189 "Про зат-
вердження Положення про порядо проведення інвестиційних
он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавершено-
о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста
Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження с лад постійно
діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до фінанс -
вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дів-
ництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва"
(із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації від 17.01.2012 № 63 "Про проведення інвестиційних
он рсів із зал чення інвесторів до реалізації прое тів б дів-
ництва та е спл атації ба аторівневих пар ін ів з об'є тами
транспортної інфрастр т ри та обсл ов вання населення
м. Києві".
2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Об'є том інвест вання є б дівництво пар ін з об'є та-

ми транспортної інфрастр т ри на земельній ділянці на просп.
А адемі а Палладіна, 23 Святошинсь ом районі.

2.2. С ладові Об'є та інвест вання:
- б дівництво онтрольно-проп с них п н тів;
- б дівництво ( ладання) асфальтно о по риття;
- встановлення елементів бла о строю: ліхтарні стовпи, пар-

ан, нанесення пар вальної розміт и тощо;
- встановлення механізованих шла ба мів;
- встановлення тимчасових спор д для розміщення об'є тів

транспортної інфрастр т ри.
2.3. Реалізація прое т не передбачає спор дження апіталь-

них спор д.
2.4. Орієнтовна площа земельної ділян и — 12 960 в. м

(1,3 а).

2.5. Техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання:

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та
о ремі йо о мови:

3.1. Переможець он рс - Інвестор визначається рішенням
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів та
затвердж ється розпорядженням Київсь ої місь ої державної
адміністрації.

3.2. Замовни ом під отовчих (перед он рсних) робіт та за-
мовни ом б дівництва об'є та інвест вання є ом нальне під-
приємство "Київтранспар сервіс" (далі — Замовни ).

3.3. Замовни забезпеч є оформлення правовстановлюючих
до ментів на право орист вання земельною ділян ою, необ-
хідною для б дівництва Об'є та інвест вання.

3.4. Б дівництво Об'є та інвест вання відб вається відповід-
но до ладено о інвестиційно о до овор (та інших пов'язаних
до оворів/ од) між Інвестором, замовни ом та ор анізатором
он рс . Умовами інвестиційно о до овор , в межах чинно о
за онодавства У раїни, може передбачатись деле вання час-
тини прав та обов'яз ів замовни а б дівництва Інвестор .

3.5. Замовни та Інвестор розпочинають роботи з б дівниц-
тва Об'є та інвест вання з момент оформлення правовстанов-
люючих до ментів на земельн ділян . Роботи з б дівництва
Об'є та інвест вання мають б ти здійсненні протя ом 6 (шести)
місяців з дня почат робіт.

3.6. Після ви онання Інвестором всіх мов інвестиційно о до-
овор та введення Об'є та інвест вання в е спл атацію, Інвес-
тор та Замовни , разі необхідності, опрацьов ють можливість
оформлення встановленом поряд права орист вання зе-
мельною ділян ою Інвестором ( том числі на мовах орен-
ди/с боренди).

3.7. Після ви онання Інвестором всіх мов, передбачених ін-
вестиційним до овором, та за інчення термін дії інвестиційно-
о до овор , с ладові Об'є та інвест вання, встановлені в рам-
ах реалізації інвестиційно о до овор , розподіляються наст п-
ним чином:

онтрольно-проп с ні п н ти, механізований шла ба м та
тимчасові спор ди для розміщення об'є тів транспортної інф-

растр т ри залишаються власності Інвестора;

асфальтне по риття та елементи бла о строю: ліхтарні
стовпи передаються до ом нальної власності територіальної
ромади м. Києва встановленом поряд .

4. Основні мови он рс :

4.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат, пов'язаних з про-
е т ванням, б дівництвом та введенням Об'є та інвест вання в
е спл атацію ( разі потреби).

4.2. Здійснення е спл атації та правління пар вальним
простором за адресою: просп. А адемі а Палладіна, 23 Свя-
тошинсь ом районі.

4.3. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення —
арантії бан щодо забезпечення ви онання ним зобов'язань пе-
ред місь им бюджетом, я і передбачені пп. 4.4. — 4.5.

4.4. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соці-
альної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва
розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості б дівництва
об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, що становить 196,60
тис. рн. (сто дев'яносто шість тисяч шістсот ривень), разі
визнання часни а переможцем та сплач ються Інвестором не
пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня ладання інвестиційно-
о до овор .

4.5. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'яза-
них з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс ,
розмірі 1% від орієнтовної вартості б дівництва об'є та

без рах вання ПДВ, що становить 39,32 тис. рн. (трид-
цять дев'ять тисяч триста двадцять ривень), разі визнан-
ня часни а переможцем, сплач ється протя ом 10 (деся-
ти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним до-
овором.

4.6. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації ор ані-
затор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та проведен-
ням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вар-
тості б дівництва об'є та інвест вання без рах вання ПДВ, по-
верненню не підля ають.

4.7. Компенсація переможцем он рс замовни :

ви онання під отовчих (перед он рсних) робіт, розроб и
орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, передпрое тних
пропозицій, що сплач ється/відш одов ється замовни відпо-
відно до представлено о ним ошторис не пізніше 10 (десяти)
робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним до овором;

оформлення правовстановлюючих до ментів на земельн
ділян , необхідн для реалізації прое т та витрат на її триман-
ня (орендна плата та/або інші платежі за право орист вання зе-
мельною ділян ою) б де відш одов ватись Інвестором до при-
пинення взаємних зобов'язань між Інвестором та замовни ом
відповідно до представлених ошторисів, але не пізніше 10 (де-
сяти) робочих днів з надання Інвестор відповідних до ментів;

витрати, зазначені п. 4.1, б д ть відш одов ватись Інвес-
тором відповідно до представлених ошторисів, але не пізніше
10 (десяти) робочих днів з надання Інвестор відповідних до -

ментів.

Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації, повернен-
ню не підля ають.

4.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн.
(одна тисяча сімсот ривень) на розрах н овий рах но
№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од
ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти,
сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес ,
поверненню не підля ають.

4.9. Переможцем он рс визнається часни , пропозиція
я о о відповідає мовам он рс , та я ий запропон вав най-
більш ви ідні мови для територіальної ромади м. Києва.

4.10. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 ален-
дарних днів з дня отримання переможцем он рс а цепт
он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 алендарних днів пе-
реможець інвестиційно о он рс відмовився від підписання
до овор , вис ває неприйнятні мови підписання інвестиційно-
о до овор , рішення про переможця інвестиційно о он рс
с асов ється встановленом поряд .

4.11. Термін дії інвестиційно о до овор становить 5 (п'ять)
ро ів з момент наб ття ним чинності. При реалізації інвести-
ційно о прое т необхідно врахов вати, що земельна ділян а по
просп. А адемі а Палладіна, 23 Святошинсь ом районі під-
падає під плям заб дови перспе тивної лінії метро та відповід-
но до перспе тивної транспортно-пішохідної схеми по даній те-
риторії проходить місцевий проїзд просп. Палладіна.

4.12. Термін дії права орист вання земельною ділян ою Ін-
вестором (оренда/с боренда), разі йо о оформлення вста-
новленом поряд , не має перевищ вати термін дії інвести-
ційно о до овор .

4.13. Протя ом 30 (тридцяти) робочих днів після за інчення
стро дії інвестиційно о до овор або йо о достро ово о ро-
зірвання Інвестор за власні ошти здійснює демонтаж встанов-
лених ним с ладових Об'є та інвест вання, що знаходяться
йо о власності.

4.14. Після ладання інвестиційно о до овор Інвестор
спільно із замовни ом ладає всі інші оди, необхідні для ре-
алізації інвестиційно о прое т з ідно чинно о за онодавства.

4.15. Переможець он рс (Інвестор ) зобов'яз ється що -
вартально в письмовій формі подавати ор анізатор он рс
інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в ці-
лом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізато-
ром он рс .

4.16. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в од-
носторонньом поряд випад неви онання або неналежно-
о ви онання Інвестором зобов'язань, передбачених пп. 4.1.-
4.2., 4.4- 4.7. мов он рс , або інших мов інвестиційно о до-
овор .

4.17. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за інвести-
ційним до овором за пропозицією ор анізатора он рс або
замовни а питання розірвання інвестиційно о до овор вино-
ситься на роз ляд Комісії.

4.18. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор-
анізатор он рс повідомляє Інвестора про:

необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о
до овор протя ом 30 алендарних днів;

терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с -

нення Інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов інвестиційно о
до овор протя ом 37 алендарних днів з дня направлення ор-
анізатором он рс на адрес Інвестора, зазначен в інвести-
ційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

4.19. У разі с нення Інвестором пор шень мов інвестицій-
но о до овор Інвестор листом повідомляє ор анізатора он-
рс та замовни а ви онання робіт з б дівництва об'є та ін-

вест вання про ви онання фінансових зобов'язань та надає ін-
формацію про фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвести-
ційно о до овор .

5.Додат ові мови он рс :

5.1. Учасни он рс має право надати додат ові пропози-
ції, спрямовані на найбільш ефе тивн реалізацію інвестиційно-
о прое т .

5.2. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати
ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інже-
нерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.

5.3. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій,
спрямованих, зо рема, на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих місць.

6.Основні ритерії визначення переможця он рс :

6.1. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих
на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр -
т ри міста.

6.2. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання про-
е т .

6.3. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються час-
ни ом фінанс вання об'є та інвест вання.

6.4. Надійність часни а, я визначається на підставі пред-
ставленої фінансової звітності та серйозність йо о намірів.

6.5. Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій для на-
дання посл щодо задоволення ромадсь их потреб.

7.До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:

7.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор шено спра-
в про бан р тство.

7.2. Не надали відповідних фінансових до ментів, я і б під-
твердж вали їх фінансові можливості щодо забезпечення ви о-
нання мов он рс .

7.3. Знаходяться в стадії лі відації.

7.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій зас-
таві або на це майно на ладено арешт.

7.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів (обов'яз-
ових платежів).

7.6. Не ви онали або ви онали неналежним чином мови по-
передніх інвестиційних до оворів, або пов'язані з особами, що
не ви онали або ви онали неналежним чином мови поперед-
ніх інвестиційних до оворів, або інших до оворів, я і б ли підпи-
сані з Київсь ою місь ою державною адміністрацією.

8. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається
за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612,
тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до
16.00) протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он-
рс при наявності до мента, що підтвердж є сплат час-

ни ом реєстраційно о внес . День оп блі вання о олошен-
ня про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.

9. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс осо-
бисто або через повноважених осіб протя ом 14 алендарних
днів з дня о олошення он рс за адресою: 01044, м. Київ,
в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеді-
ло — п'ятниця з 10:00 до 16:00).

10. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації що-
до об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 01044, м. Ки-
їв, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (поне-
діло — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення он рс часни он р-
с в обов'яз овом поряд надсилається повідомлення про да-
т проведення он рс .

Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та
інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно до рі-
шення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 №528/1189 "Про
затвердження Положення про порядо проведення інвестицій-
них он рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації то-
що об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незавер-
шено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації від 22.10.2007 №1403 "Про затвердження с лад
постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до
фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо
об'є тів житлово о та нежитлово о призначення, незаверше-
но о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої
державної адміністрації від 18.06.2012 № 1025 "Про прове-
дення інвестиційних он рсів із зал чення інвесторів по вста-
новленню с часних з пин ових омпле сів та павільйонів очі-
вання на з пин ах ромадсь о о транспорт ".

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1. Інвестиційний он рс проводиться в 2 етапи:
1 етап: встановлення с часних з пин ових омпле сів та

павільйонів очі вання відповідно до п н т 1.2 даних Умов.
2 етап: встановлення павільйонів очі вання з ре ламними

засобами з ідно адресно о перелі , затверджено о розпо-
рядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації від
18.06.2012 № 1025.

1.2. Об'є том інвест вання (інвестиційним прое том) етап
1 з ідно з нижченаведеними мовами є здійснення заходів із
встановлення с часних з пин ових омпле сів та павільйонів
очі вання (об'є тів с часної транспортної інфрастр т ри) на
з пин ах ромадсь о о транспорт : 1250 се цій з пин ових
омпле сів.
З пин овий омпле с с ладається із павільйон очі вання

та іос по продаж проїзних до ментів.
Кіос по продаж проїзних до ментів, я об'є т інвест ван-

ня, ви ористов ється інвестором в том числі для ведення
підприємниць ої діяльності за ви люченням права на розмі-
щення ре лами. Павільйон очі вання, я об'є т інвест вання,
може ви ористов ватись для ведення підприємниць ої діяль-
ності (розміщення ре лами) випад ах, оли переможець
он рс (інвестор) етап 2 не встановив ре ламні засоби на
павільйоні очі вання, встановленом ним на відповідній з -
пинці ромадсь о о транспорт з ідно мов он рс етап 2.

1.3. Інвестиційний прое т сформовано із 25 лотів по 50
об'є тів в ожном .

1.4. Адресний перелі з детальними хара теристи ами є
с ладовою он рсної до ментації.

1.5. Детальна інформація щодо онстр цій се цій з пин о-
вих омпле сів визначається на підставі розробленої прое -
тної до ментації по ожном із чотирьох типів се цій, по од-
жених Головним правлінням містоб д вання та архіте т ри
ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої державної ад-
міністрації).

1.6. Ком нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київ-
пастранс" (далі — Замовни ) надає Інвестор прое тн до -
ментацію на чотири типи се цій з пин ових омпле сів та па-
вільйонів очі вання, я і по оджені для встановлення (типи
се цій є с ладовою он рсної до ментації) протя ом 3 робо-
чих днів з дати наб ття чинності інвестиційним до овором на
мовах омпенсації Інвестором її вартості.
1.7. Ви отовлення се цій з пин ових омпле сів Інвестор

здійснює самостійно, відповідно до наданої Замовни ом про-
е тної до ментації.

1.8. Встановлення се цій з пин овий омпле сів та павіль-
йонів очі вання здійснюється з рах ванням вимо та ре о-
мендацій Головно о правління містоб д вання та архіте т ри
(зазначені вимо и та ре омендації є с ладовою он рсної до-
ментації).
1.9. Основні техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест -

вання (се ції з пин ових омпле сів):

* — можливості розміщення ре ламних засобів ожним
Інвестором визначаються п н тами 1.1-1.2 цих мов.

1.10. Термін дії інвестиційно о до овор становить 15
ро ів з момент наб ття ним чинності.

2 У ладання з переможцем інвестиційно о до ово-
р та йо о істотні мови.

2.1. Переможець он рс (Інвестор) визначається рі-
шенням постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпоряд-
женням ви онавчо о ор ан Київради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).

2.1.1.Інвестор зобов'яз ється профінанс вати:
- ви отовлення Замовни ом необхідної прое тно-доз-

вільної до ментації на розміщення з пин ових омпле сів
та павільйонів очі вання (в разі необхідності);

- ви отовлення і встановлення се цій з пин ових ом-
пле сів та павільйонів очі вання.

2.1.2.Інвестор одноразово фінанс є за ожен лот:
- придбання і встановлення Замовни ом 2 (двох) еле -

тронних інформаційних табло на з пин ах за адресами,
визначеними Замовни ом, я і залишаються власності
Замовни а.

- ви отовлення і встановлення Замовни ом на ожен
лот по 5 (п'ять) павільйонів очі вання, я і б д ть встанов-
лені на з пин ах (до момент реалізації в повном обсязі
етап 2) за адресами, визначеними Замовни ом, я і зали-
шаються власності Замовни а.

2.2.3 пин овий омпле с залишається власності Ін-
вестора і ви ористов ються ним для ведення підприєм-
ниць ої діяльності. Інвестор випад ах, передбачених в
абзаці 2 п н т 1.2 цих мов, отрим є по одження (дозво-
ли) на розміщення об'є тів ре лами на за альних підста-
вах. При обрах ванні плати за право розміщення ре лами
ви ористов ється ори ючий оефіцієнт 0,1.

2.3. Інвестор забезпеч є тримання з пин ових ом-
пле сів та посадочних площадо в належном технічном
та санітарном стані.

2.4. Інвестор зобов'яз ється забезпечити прибиран-
ня з пин и, встановлення рн та онтейнерів для сміт-
тя, ласти о ремий до овір на вивіз сміття із з пин и
із Замовни ом або іншим спеціалізованим підприємс-
твом.

2.5. Інвестор в обов'яз овом поряд здійснює реалі-
зацію проїзних до ментів на всі види ромадсь о о тран-
спорт в се ціях з пин ових омпле сів.

2.6. Переможець он рс сплач є внесо на створення
соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри
м. Києва, розмірі 3% від орієнтовної вартості здійснення
заходів по ожном о ремом лот (без ПДВ) протя ом 12
місяців з дня наб ття чинності інвестиційним до овором
наст пном поряд :

- 25% — протя ом 3 місяців;

- 25% — протя ом 6 місяців;

- 50%) — протя ом 12 місяців.

3. Основні мови он рс :

3.1.Фінанс вання всіх витрат, пов'язаних з реалізацією
інвестиційно о прое т , здійснюється за рах но інвесто-
ра (ви отовлення прое тно-дозвільної до ментації (при
необхідності), прое тної до ментації, під лючення еле -
троенер ії, ви отовлення, встановлення та введення в е с-
пл атацію елементів транспортної інфрастр т ри, три-
мання з пино , ви отовлення та встановлення еле трон-
них інформаційних табло, павільйонів очі вання та інших
витрат).

3.2.Орієнтовна вартість здійснення заходів по ожном
о ремом лот с ладає близь о 3,9 млн. рн. (з ПДВ).

3.3.Фінанс вання Інвестором зовнішніх та вн трішніх
оздоблювальних робіт на об'є ті інвест вання, під лючен-
ня об'є та до інженерних мереж, техноло ічне обладнання

та інших додат ових робіт, спрямованих на облашт вання
об'є та інвест вання.

3.4.Подання часни ом он рс он рсних пропозицій
здійснюється на лот в цілом .

3.5.Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00
рн. на розрах н овий рах но № 31515934700001 в ГУ
ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783,
одерж вач — ГФУ КМДА. Кошти, сплачені часни ом он-
рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не під-

ля ають.

3.6.Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'яза-
них з під отов ою та проведенням інвестиційно о он р-
с розмірі 1% орієнтовної вартості здійснення заходів по
ожном о ремом лот (без ПДВ), що сплач ється Інвес-
тором протя ом 10 алендарних днів з момент наб ття
чинності інвестиційним до овором.

3.7.Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації ор-
анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та
проведенням інвестиційно о он рс , поверненню не під-
ля ають.

3.8.Переможцем он рс визнається претендент,
пропозиції я о о відповідають мовам он рс , та я ий
запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної
ромади м. Києва.

3.9. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 а-
лендарних днів з дня отримання переможцем он рс а -
цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30 ален-
дарних днів переможець інвестиційно о он рс відмо-
вився від підписання до овор , вис ває неприйнятні мо-
ви підписання інвестиційно о до овор , рішення про пере-
можця інвестиційно о он рс с асов ється встановле-
ном поряд .

3.12. Протя ом 10 алендарних днів з дня наб ття чин-
ності інвестиційним до овором сторони інвестиційно о
до овор визначають Графі реалізації прое т шляхом
підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор ,
я а б де йо о невід'ємною частиною.

3.13. Інвестор зобов'яз ється що вартально в письмо-
вій формі подавати Ор анізатор он рс та Замовни
інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о прое т
в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою Ор-
анізатором он рс .

3.14. Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої
місь ої державної адміністрації здійснюється Замовни ом.

3.15.У разі неви онання Інвестором мов інвестиційно-
о до овор в цілом або о ремих йо о етапів ( т.ч.
пп.1.2, 2.4, 2.6, 3.1 — 3.3, 3.6, 3.12, 3.13 мов он рс та
Графі реалізації прое т ) інвестиційний до овір може
б ти достро ово розірваний наст пном поряд :

3.15.1. У разі неви онання Інвестором зобов'язань за
інвестиційним до овором за пропозицією Ор анізатора
он рс або Замовни а питання розірвання інвестиційно-
о до овор виноситься на роз ляд Комісії.

3.15.2.Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішен-
ня Ор анізатор он рс повідомляє інвестора про:

- необхідність без мовно о ви онання мов інвестицій-
но о до овор протя ом 30 алендарних днів;

- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не-
с нення інвестором пор шень йо о мов.

У разі не с нення інвестором пор шень мов інвести-
ційно о до овор протя ом 37 алендарних днів з дня нап-
равлення Ор анізатором он рс на адрес Інвестора,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про
розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

3.15.3. У разі с нення Інвестором пор шень мов ін-
вестиційно о до овор Інвестор листом з опіями підтвер-
дж ючих до ментів або матеріалів повідомляє Ор аніза-
тора он рс про ви онання фінансових зобов'язань та/
або надає Замовни та Ор анізатор он рс інформа-
цію про фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестицій-
но о до овор .

3.16. Замовни зобов'язаний забезпечити місця вста-
новлення се цій з пин ових омпле сів відповідно до під-
писано о Графі реалізації прое т . В разі незабезпечен-
ня Інвестора місцями встановлення з пин овий омпле -
сів, проводиться ори вання Графі реалізації прое т .
Можливі майново-правові питання з власни ами онстр -
цій (з пин ових омпле сів, павільйонів очі вання, ре -
ламних засобів тощо), розміщених на момент о олошення
цьо о он рс на з пин ах ромадсь о о транспорт , в
т.ч. їх демонтаж, виріш ються Замовни ом до момент
встановлення Інвестором з пин ових омпле сів або па-

вільйонів очі вання з ідно мов он рс та Графі реа-
лізації прое т .

3.17. Протя ом 30 (тридцяти) алендарних днів після за-
інчення стро дії інвестиційно о до овор або йо о дос-
тро ово о розірвання Інвестор за власні ошти здійснює
демонтаж встановлених об'є тів, що переб вають йо о
власності.

4.Додат ові мови он рс :

4.1.Учасни он рс має право надати додат ові про-
позиції, спрямовані на найбільш ефе тивн реалізацію ін-
вестиційно о прое т .

4.2.Надання часни ом он рс додат ових пропози-
цій, спрямованих, зо рема, на створення соціальної та ін-
женерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових робо-
чих місць.

4.3.Інвестор повинен ви ористов вати з пин ові ом-
пле си, встановлені ним на з пин ах ромадсь о о тран-
спорт , лише для продаж проїзних до ментів та товарів
народно о споживання.

5.Основні ритерії визначення переможця он-
рс :

5.1.Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання
прое т .

5.2.Попередній позитивний досвід з інвест вання подіб-
них прое тів.

5.3.Най ращі мови ви ористання об'є тів інвест вання
для надання посл щодо задоволення ромадсь их пот-
реб.

5.4.Додат ові пропозиції щодо фінанс вання встанов-
лення більшої іль ості еле тронних інформаційних табло
та павільйонів очі вання, ніж зазначено в п. 2.1.2.

5.5.Розмір внес на створення соціальної та інженер-
но-транспортної інфрастр т ри м. Києва.

6. До часті в он рсі не доп с аються особи,
я і:

6.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор шено
справ про бан р тство.

6.2.Не надали відповідних фінансових до ментів, я і б
підтвердж вали їх фінансові можливості щодо забезпечен-
ня ви онання мов он рс .

6.3.Знаходяться в стадії лі відації.

6.4.Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій
заставі або на це майно на ладено арешт.

6.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів
(обов'яз ових платежів).

6.6.Не ви онали або ви онали неналежним чином мо-
ви попередніх інвестиційних до оворів по облашт ванню
з пино з КП "Київпастранс" або інших до оворів, я і б ли
підписані з Київсь ою місь ою державною адміністрацією.

7.Кон рсна до ментація часни ам он рс видаєть-
ся за адресою:

01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66,
278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00) протя ом
14 алендарних днів з дня о олошення он рс при наяв-
ності до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстра-
ційно о внес .

День оп блі вання о олошення про проведення он-
рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

8.Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс
особисто або через повноважених осіб протя ом 14 а-
лендарних днів з дня о олошення он рс за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66,
278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

День оп блі вання о олошення про проведення он-
рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

9.Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс
на ожен лот о ремо.

10. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації
щодо об'є тів інвест вання звертатись за адресою: 01044,
м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66,
278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

11. У разі зміни дати проведення он рс часни
он рс в обов'яз овом поряд надсилається повідом-
лення про дат проведення он рс .

№
п/п

Назва
Одиниця
вимір

Кіль-
ість

Орієнтов-
на вар-
тість, за
одиницю,

рн,
(без ПДВ)

За альна
вартість,

рн
(без ПДВ)

1.
Контрольно-проп с ні
п н ти (S=9 м2)

шт. 2 800,00 14 400,00

2. Асфальтне по риття м2 12 960 250,00 3 240 000,00

3.

Елементи бла о с-
трою:

ліхтарні стовпи,
пар ан

шт.
м.п

8
550

1 245,00
137,0

9 960,0
75 350,0

4.
Механізований шла -
ба м

шт. 2 8 143,20 16 286,40

5

Тимчасові спор ди для
розміщення об'є тів
транспортної інфрас-
тр т ри (S=30 м2)

шт. 24 800 576 000,00

Орієнтовна вартість
б дівництва об'є та

3 931 996,40

№
з/п Тип спор ди*

Кіль-
ість,
од.

Вартість ви о-
товлення одні-
єї се ції з -
пин ово о

омпле с , рн

Орієнтовна
с ма, рн.
(з ПДВ)

1 Се ція з пин ово о ом-
пле с архітип № 1 748 81 125,55 60 681911,40

2 Се ція з пин ово о ом-
пле с архітип № 2 19 101 626,59 1 930 905,21

3 Се ція з пин ово о ом-
пле с архітип № 3 39 76 777,44 2 994 320,16

4 Се ція з пин ово о ом-
пле с архітип № 4 444 73 924,66 32 822 549,04

РАЗОМ: 1250 98 429 685,81

№
з/п

Назва
Кіль ість,

од.

Вартість
одиниці,

рн

С ма,
рн

(з ПДВ)

1
Еле тронне інформа-

ційне табло
2 17 190,00 34 380,00

2 Павільйон очі вання 5 4 039,06 20 195,30

РАЗОМ: 54 575,30
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О олошення щодо намірів про отримання дозвол
на ви иди забр днюючих речовин в атмосферне повітря

ПАТ "АК "Київводо анал" Департамент е спл атації водопровідно о
осподарства Управління е спл атації артезіансь их свердловин та на-
сосних станцій, повідомляє про наміри щодо отримання дозвол на ви иди
забр днюючих речовин в атмосферне повітря для насосних станцій розташо-
ваних на 17 виробничих майданчи ах.

Основним призначенням насосних станцій є підйом води з підземних дже-
рел водопостачання, її оброб а та подача водопровідн мереж споживач .
Підземна вода із напірних водоносних оризонтів через фільтри сітчасто о,
дротово о або дірчасто о тип пост пає в артезіансь і свердловини, а звідти
за либленими насосами тип ЕЦВ подається в резерв ари чистої води. В ре-
зерв арах чистої води відб вається на опичення (а м лювання) води, збере-
ження і хлор вання.

Стаціонарними джерелами ви идається 16 наймен вань забр днюючих ре-
човин: хлор і водень — від основно о виробництва, о сид в лецю, азот діо -
сид та інші — від двох отелень.

Основна діяльність: ремонт механічно о обладнання та стат вання (насо-
си, зас в и, верстати, еле тродви ни, ремонт трансформаторних підстанцій).

Стаціонарні джерела ви идів на підприємстві обладнані азоочисними ста-
нов ами.

На підприємстві орендарів не має.

Ви иди забр днюючих речовин не перевищ ють встановлені раничнодо-
п стимі нормативи.

За важення та пропозиції щодо намірів підприємства просимо надсилати в
місячний термін до Дніпровсь ої районної в м. Києві державної адміністрації за
адресою: 02094, б-р. Праці 1/1, тел. (044) 559-67-27.

Приватне а ціонерне товариство "Імперіал Тоба о Прода шн
У раїна", я е розташоване за адресою: 03026, м. Київ, в л. Заболотно-
о, 35 повідомляє про намір отримати дозвіл на ви иди забр днюючих
речовин в атмосферне повітря. Підприємство належить до 2 р пи
об'є тів, для я их розробляються до менти з обґр нт вання обся ів
ви идів.

Основною діяльністю підприємства є виробництво тютюнових виробів
широ о о асортимент .

Відповідно до Звіт про інвентаризацію ви идів забр днюючих речо-
вин в атмосферне повітря (Київ — 2012 р.) підприємство має 37 ор ані-
зованих стаціонарних джерел ви идів, від я их в атмосферне повітря
потрапляє 33 наймен вання забр днюючих речовин (діо сид азот , о -
сид в лецю, сір и діо сид, пил тютюнової фабри и (з вмістом ні отин
до 1,5%), спирт етиловий та інші). За рез льтатами розрах н ів розсію-
вання забр днюючих речовин в атмосферном повітрі встановлено, що
на період проведення робіт з обґр нт вання обся ів ви идів забр дню-
ючих речовин для отримання Дозвол , онцентрації забр днюючих ре-
човин від стаціонарних джерел ви идів не перевищ ють ГДК.

За важення та пропозиції надсилайте в місячний термін після п блі-
ації до се тор е оло ії Голосіївсь ої районної м. Києві державної ад-
міністрації за адресою: м. Київ, в л. проспе т 40-річчя Жовтня, 42, тел.
281-66-43.

Інформація
Про вивчення попит на здач в оренд вільно о нежитлово о приміщення.
Вивчається попит на здач в оренд вільно о нежитлово о приміщення імнат під

офіси, я і потреб ють ремонт за альною площею 293,38 м2, та с ладсь і приміщення
за альною площею 622,47 м2, розташованих за адресою: м. Київ, проспе т А адемі а
Палладіна, 32, що переб вають на балансі Інстит т еофізи и ім. С.І. С бботіна
НАН У раїни.

Рин ова вартість майна с ладає: за імнати в оловном орп сі інстит т
1202793,46 рн за площ 293,38 м2, за с ладсь і приміщення на території інстит т
654614,30 рн за площ 622,47 м2, відповідно до Звіт про незалежн оцін майна
станом на 30.09.2012 ро .

Почат овий розмір орендної плати за базовий місяць вересень становить
18042,87 рн за площ 293,38 м2, та 8182,68 рн за площ 622,47 м2 відповідно.

Орендна став а за офіси 18%, а за с ладсь і приміщення 15% визначена відповідно
до Методи и розрах н орендної плати за державне майно та пропорції її розподіл ,
затвердженої постановою Кабінет Міністрів У раїни від 04.10.95 р. № 786.

Заяви на часть он рсі з па етами до ментів до них приймаються протя ом
десяти робочих днів після оп блі вання о олошення в азеті "Хрещати " за адресою:
03680 м. Київ, проспе т а адемі а Палладіна, 32, телефон 451-24-81.

Заяви та па ет до ментів подаються в о ремом онверті з написом "Заява про
оренд " із зазначенням наймен вання та місцезнаходження об'є та оренди .

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди орендодавець
о олосить он рс на право йо о оренди відповідно до вимо абз. 3 частини четвертої
ст. 9 За он У раїни "Про оренд державно о та ом нально о майна".

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Вепрейч
О сан Іванівн цивільній справі за позовом Р бан Володимира Івановича до
Вепрейч О сани Іванівни про стя нення бор , роз ляд я ої відб деться 12 р дня
2012 ро о 14.00, в приміщенні Печерсь о о районно о с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 17 (с ддя Бортниць а В.В.).

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої
відс тності на підставі наявних в справі до азів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням о олошення про ви ли
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

До ва и Борза а Р слана Дмитровича,
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідача в

с дове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО" в
особі Центральної філії ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО" до Борза а Р слана
Дмитровича про стя нення матеріальних збит ів, завданих внаслідо
дорожньо-транспортної при оди, я е від ладено до 18.12.2012 на 14.00, та
відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 33.
С ддя Р.В. Нова

Сл жба справах дітей Печерсь ої районної в місті Києві державної адміністрації
о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- спеціаліста І ате орії відділ з питань опі и, пі л вання та синовлення.

Вимо и: педа о ічна або юридична освіта, відповідний досвід роботи. Заяви на
он рс подавати протя ом місяця з дня оп блі вання за адресою: м. Київ,
в л. С ворова, 15, аб. 104, тел. 254-49-83.

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

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс №96-ПР

з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів,
що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и проведення он рс №97-ПР

з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и об'є тів,
що належать територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації. Заяви про оренд приймаються за адресою: 02094, м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311
(Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо 296-65-57).

Номер майданчи а
та назва насосної станції

Адреса

№ 2 н/ст. "Кр то ірна" в л. Кр то ірна, 12

№ 4 н/ст. "Північний Водопар " в л. Кіото,7

№ 5 н/ст. "Південний Водопар " Пар Партизансь ої Слави

№ 6 н/ст. "Голосіївсь а" в л. Генерала Родимцева, 8

№ 8 н/ст. "Оріховатсь а" в л. Голосіївсь а, 51/2

№ 10 н/ст. "Оболонь-2" в л. Бо атирсь а, 22/2 — б

№ 12 н/ст. "Чо олівсь а" в л. Умансь а, 4

№ 14 н/ст. "Ми ільсь а Борща ів а" в л. Сім'ї Сосніних, 4

№ 15 н/ст. "Деп татсь а" в л. Деп татсь а, 2

№ 16 н/ст. "Біличансь а" в л. Гаршина, 1

№ 17 н/ст. "Сирець а" в л. Тан ова, 4

№ 18 н/ст. "Корч ватсь а" в л. Квіт и-Основ'янен а, 2

№ 19 н/ст. "Вино радар — 3" в л. Пори а, 8

№ 20 н/ст. "Вино радар — 1" пр. Радянсь ої У раїни, 9-б

№ 21 н/ст. "Мінсь а" Мінсь е шосе, 30-а

№ 22 н/ст. "Шахтарсь а" в л. Шахтарсь а, 6-а

№ 23 н/ст. "Нив и — 5" в л. Саратовсь а, 22

Дані про об'є т оренди

№
з/п Хара теристи а Місцезнаход-

ження
За альна пло-
ща, в. м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально мож-
ливий стро оренди

Орендна плата
за 1 в. м, рн

Розмір місячної
орендної плати, рн Приміт и

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"
(02002, м. Київ, в л. Челябінсь а, 9-Г, тел. 517-74-11)

1.
нежитлове підваль-
не приміщення жит-
лово о б дин

ВУЛ. АЛМА-
АТИНСЬКА,

107/2
43,80 розміщення ромадсь ої ор-

анізації 2 ро и 364 дні 1 рн в рі 1 рн в рі
Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

2.
нежитлове підваль-
не приміщення жит-
лово о б дин

ВУЛ. ЧУДНОВ-
СЬКОГО, 1/10 34,36

розміщення станови, що
част ово фінанс ється з міс-
цево о бюджет (по одинно)

2 ро и 364 дні 1 рн в рі 1 рн в рі
Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

3.
нежитлове підваль-
не приміщення жит-
лово о б дин

РУСАНІВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, 4 533,50 розміщення с лад 2 ро и 364 дні 41,89 22349,04

Необхідно забезпечити
проведення бла о строю

приле лої території

ОГОЛОШЕННЯ орендодавця (Балансо трим вача) — Інстит т ібернети и
імені В.М. Гл ш ова НАН У раїни про намір передати в оренд державне
майно, щодо я о о надійшла заява (Розпорядження Президії НАН У раїни
№ 718 від 23.11.2012 р.)

Заяви про оренд на об'є т приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання
о олошення.

Адреса: 03680, МСП, м. Київ-187, проспе т А адемі а Гл ш ова, 40, тел./фа с 526-22-19.

№

Наймен -
вання
об'є та
оренди

Реєстровий
номер
майна

За альна
площа, м2

Вартість май-
на за неза-
лежною оцін-
ою, рн на

30.09.2012 р.

Ма сималь-
но можли-
вий стро
оренди

Мета
ви ористання

1
орп. 1/1-2,
2 поверх

05417176.1.
AAA ДЖЕ215

191,1 874000,00 до 3 ро ів

для розміщення
с б'є та оспода-
рювання, що здій-
снює прое тні, про-
е тно-виш валь-
ні, прое тно- онс-
тр торсь і роботи

№ п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності — переможець он рс

1 Нежилі приміщення площею 438,0 в.м — м.Київ, б льв. Лесі У раїн и, 20 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

2 Нежилі приміщення площею 248,6 в.м — м.Київ, в л. Городець о о Архіте тора, 12/2/3, літ.А ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

№ п/п Адреса об'є та С б'є т оціночної діяльності — переможець он рс

1. Нежилі приміщення площею 43,10 в.м — м.Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 11/15, літ."А" ТОВ "ЕКСПЕРТПЛЮС"

2. Нежилі приміщення площею 582,50 в.м — м.Київ, просп. Броварсь ий, 2-В, літ."А" ТОВ "Євролізин "

3. Нежилі приміщення площею 57,20 в.м — м.Київ, в л. Костельна, 10, літ."А" ТОВ "Оціночна омпанія "Місто"

4. Нежилі приміщення площею 133,30 в.м — м.Київ, в л. А.Барбюса, 58/1, літ."А" ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

5. Нежилі приміщення площею 51,00 в.м — м.Київ, в л. Кр ло ніверситетсь а, 17 ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

6. Нежилі приміщення площею 24,10 в.м — м.Київ, в л. Басейна, 3 ТОВ "Національна е спертна палата "У рпроме сперт"

7. Нежилі приміщення площею 42,30 в.м — м.Київ, в л. Лютерансь а, 27-29 ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

8. Нежилі приміщення площею 155,60 в.м — м.Київ, в л. Лютерансь а, 21/12 ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

9. Нежилі приміщення площею 47,5 в.м — м.Київ, в л. Кропивниць о о, 16 ТОВ "Філін Кепітал Менеджмент"

10. Нежилі приміщення площею 100,00 в.м — м.Київ, в л. Городець о о, 12/2/3 ТОВ "Національна е спертна палата "У рпроме сперт"

11. Нежилі приміщення площею 123,10 в.м — м.Київ, в л. Шов овична, 38 ТОВ "Філін Кепітал Менеджмент"

12. Нежилі приміщення площею 261,60 в.м — м.Київ, в л. Хрещати , 25 ТОВ "Національна е спертна палата "У рпроме сперт"

13. Нежилі приміщення площею 75,00 в.м — м.Київ, в л. Бо омольця, 6 ТОВ "Філін Кепітал Менеджмент"

14. Нежилі приміщення площею 27,30 в.м — м.Київ, пров. Вино радний, 1/11 ТОВ "Національна е спертна палата "У рпроме сперт"

15. Нежилі приміщення площею 209,60 в.м — м.Київ, в л. Г совсь о о, 2, літ."А" ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па "Е спотранс"

16. Нежилі приміщення площею 300,00 в.м — м.Київ, в л. Г совсь о о, 8/10 ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па "Е спотранс"

17. Нежилі приміщення площею 200,00 в.м — м.Київ, в л. Липсь а, 19/7 ТОВ "Філін Кепітал Менеджмент"

18. Нежилі приміщення площею 220,00 в.м — м.Київ, в л. Інстит тсь а, 22/7 ТОВ "Національна е спертна палата "У рпроме сперт"

19. Нежилі приміщення площею 54,30 в.м — м.Київ, в л. Інстит тсь а, 19А ФОП Каїрсь ий О.О.

20. Нежилі приміщення площею 183,00 в.м — м.Київ, в л. Мазепи, 3Б ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па "Е спотранс"

21. Нежилі приміщення площею 122,0 в.м — м.Київ, в л. П.Орли а, 11 ТОВ "Філін Кепітал Менеджмент"

22. Нежилі приміщення площею 31,80 в.м — м.Київ, в л. А.Іванова, 21 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

23. Нежилі приміщення площею 347,00 в.м — м.Київ, Печерсь ий звіз, 19 ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па "Е спотранс"

24. Нежилі приміщення площею 129,80 в.м — м.Київ, Печерсь ий звіз, 19 ЗАТ "Інвестиційно-промислова р па "Е спотранс"

25. Нежилі приміщення площею 29,50 в.м — м.Київ, в л. Бо омольця, 7/14 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

26. Нежилі приміщення площею 61,60 в.м — м.Київ, в л. Глаз нова, 4/47 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

27. Нежилі приміщення площею 169,30 в.м — м.Київ, б льв. Др жби народів, 27 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

28. Нежилі приміщення площею 120,00 в.м — м.Київ, в л. Предславинсь а, 12 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

29. Нежилі приміщення площею 41,00 в.м — м.Київ, в л. Звіринець а, 65А ТОВ "Філін Кепітал Менеджмент"

30. Нежилі приміщення площею 58,10 в.м — м.Київ, в л. Кі відзе, 15 ТОВ "Промислова омпанія "Селтим"

31. Нежилі приміщення площею 75,50 в.м — м.Київ, в л. Кі відзе, 1/2 ФОП Каїрсь ий О.О.

32. Нежилі приміщення площею 155,00 в.м — м.Київ, в л. Кі відзе, 1/2 ФОП Каїрсь ий О.О.

33. Нежилі приміщення площею 75,10 в.м — м.Київ, в л. Кі відзе, 3 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

34. Нежилі приміщення площею 169,00 в.м — м.Київ, б льв. Др жби народів, 20 ФОП Каїрсь ий О.О.

35. Нежилі приміщення площею 117,00 в.м — м.Київ, б льв. Др жби народів, 32 ФОП Каїрсь ий О.О.

36. Нежилі приміщення площею 98,00 в.м — м.Київ, пров. К т зова, 3 ТОВ "Національна е спертна палата "У рпроме сперт"

37. Нежилі приміщення площею 76,00 в.м — м.Київ, б льв. Л.У раїн и, 8 ТОВ "Юридична омпанія "Е сперт-Гр п"

38. Нежилий б дино площею 120,00 в.м — м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 47Г ФОП Каїрсь ий О.О.

39. Нежилі приміщення площею 66,70 в.м — м.Київ, в л. П ш інсь а, 8, літ."А" ФОП Коломієць Л.В.

40. Нежилі приміщення площею 168,00 в.м — м.Київ, в л. М.Коцюбинсь о о, 9, літ."А" Універсальна товарна біржа "Національні рес рси"

41. Нежилі приміщення площею 83,00 в.м — м.Київ, в л. Ми ільсь о-Ботанічна, 6/8, літ."А" Універсальна товарна біржа "Національні рес рси"

42. Нежилі приміщення площею 7,70 в.м — м.Київ, в л. Червоноармійсь а, 44, літ."А" ФОП Ч бен о Д.В.

43.
Т нелепрохідниць ий омпле с WIRTH ТП-574 (машина №1) та т нелепрохідниць ий
омпле с WIRTH ТП-574 (машина №2)

ТОВ "Євролізин "

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, ма-
теріали тощо, ЖБК "Б дівельни " повідомляє, що тарифи на пос-
л и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, роз-
раховані з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ від
01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих
посл відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА) від
09.03.2011 № 307.

За важення і пропозиції приймаються на адрес :
в л. Ж ова, 39-а до 25 р дня 2012 ро .

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

в місяць

Тариф, рн/м2

в місяць для
першо о поверх

1. в л. Маршала Ж ова, 39-а 3,10 рн 2,77 рн

п с о п а

х р е щ а т и с е н с

р е м л р а н і я

о з б р о є н н я т б

б и р р р с д а р

а д і т і е н и

і о я ф р о д о

я н т а а н і с

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ........................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......................78 рн. 00 оп.

на місяць..............................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..............................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................130 рн. 80 оп.

на місяць..............................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

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

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

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
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СПОРТ
Хрещатик 11 грудня 2012 року

Спортивні новини

Фігурне катання. Столиця прийме 
першість країни
З 18 по 21 р дня Києві на "Льодовій Арені" (в л. Шалетт, 6) від-

б деться чемпіонат У раїни з фі рно о атання на овзанах. У захо-
дах братим ть часть найсильніші спортсмени У раїни — представни-
и Дніпропетровсь а, Києва, Одеси та Хар ова. В одиночном атанні
серед жіно вист пить вихован а олімпійсь о о чемпіона Ві тора Пет-
рен о і Засл жено о тренера СРСР та У раїни Галини Змієвсь ої —
Наталія Попова. Наталія — майстер спорт У раїни, переможниця й
призер міжнародних т рнірів, часниця чемпіонатів Європи та світ . У
зма аннях танцювальних д етів б д ть представлені Шіван Хі ен-Ке-
неді та Дмитро Д нь — майстри спорт У раїни, призери міжнародних
першостей, часни и чемпіонат Європи та світ 2012 ро . Ці авою
обіцяє б ти боротьба на овзанці серед чолові ів. Дмитро І натен о,
Я ів Годорожа, І ор Резнічен о, Ярослав Паніот (срібний призер
I юнаць их зимових Олімпійсь их І ор) та Іван Павлов б д ть виборю-
вати звання чемпіона У раїни. У парном атанні за найвищ сходин-

п’єдестал пошани зма атим ться юні часни и: Юлія Лаврентьєва
та Юрій Р ди , Єлизавета Усманцева та Сер ій К льбач, Оле сандра
Горова та Сер ій Дейне а. Чемпіонат У раїни є відбір овим для часті
чемпіонатах Європи та світ . За лючним а ордом цьо о спортивно-
о заход (21 р дня о 17.30) стан ть по азові вист пи переможців і
призерів першості та льодове шо чемпіона Європи Дмитра Дмитрен-
а. Справжньою родзин ою для лядачів б де вист п росіян и Катери-
ни Ко ори з ні альним номером на овзанах-ход лях

Олімпійське життя. Європа отримала власні 
найпрестижніші змагання
41-ша Генеральна Асамблея Європейсь их Олімпійсь их Комітетів

(ЄОК), що проходить штаб- вартирі Італійсь о о олімпійсь о о омі-
тет , прийняла доленосне рішення щодо проведення Європейсь их
і ор. "За" про олос вало 38 деле атів, 8 — висловилися "проти", 3 —
" трималися". Першою столицею І ор стане Ба , я ий вже в червні
2015 ро проведе себе європейсь і старти та о о рівня. Точні тер-
міни зма ань по и невідомі, але очі ється часть близь о 7 тисяч
спортсменів. У про рам б д ть в лючені 15 з 28 олімпійсь их видів
спорт плюс два неолімпійсь их. Європейсь і і ри проводитим ться
ожні чотири ро и

Важка атлетика. Українські спортсмени здобули 
7 нагород на чемпіонаті континенту
З 2 по 9 р дня в Ейлаті (Ізраїль) відб лася першість Європи серед

молоді та юніорів з важ ої атлети и. У раїнці завоювали сім на ород —
дві золоті, одн срібн та чотири бронзових. У молодіжній ате орії се-
ред жіно перемо ли Яна Дячен о (до 48 ) та Катерина Дрюмова (до
63 ). Срібним призером стала Ганна Козен о (до 75 ), бронз ви-
борола Анастасія Келар (до 58 ). Серед юніоро на третю сходин
п’єдестал піднялися Надія Чибісова (до 63 ) та Марія Хлян (до 69
). У зма аннях юніорів ва овій ате орії до 105 бронзовим при-

зером став Оле сій Пономарен о

Температура +1°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 96 %

Температура 0°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 94 %

Температура 0°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 96 %
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ОВНИ, я що в ділових (шлюбних) союзах вини ають фінансові
с тич и, майте на вазі: про "моє" ні слова, між вами має зв чати
тіль и "наше". С місна власність — святе! Нині є ризи стати жер-
твою емоцій, любовних симпатій, ревнощів, жадібності, заздрості,
том прибор айте матеріальні та астрономічні апетити, не доп с-
айте розп сти в се сі.
Сластолюбним ТЕЛЬЦЯМ важ о встояти перед флюїдами ч жої

чарівності. Проте любов — це ра для двох. Я що потрапили в лю-
бовн паст — виніть себе, значить, вас пили на роші чи мате-
ріальні бла а, чи стали жертвою пал ої пристрасті. Тримайтеся ід-
но і не дозволяйте партнер маніп лювати собою, добра реп та-
ція — запор а особисто о спіх , а інтимна армонія — цемент
союз .
БЛИЗНЯТА, прийшов час модерніз вати та ти дій, хмари

ж рби част ово зійшли з небосхил , але т ман ілюзій ще не розві-
явся, том не здійснюйте ардинальних переворотів, хворобливе
мин ле ще отр ює д ш спо сами, робіть все потрош , без по-
спіх , з вірою най раще.
РАКІВ пест ватиме форт на, тож можете сміливо п с атися в

найтяжчі ріхи, вибір за вами... але не заб вайте про арні небес-
ні сан ції, їх меч разі морально о падіння не мине ваш олов .
Роман, що зародиться цей час, б де яс равим і пристрасним.
ЛЕВИ, асоціюватим ться з емоційним термоядерним реа то-

ром (ревнощі та власниць і інстин ти захлесн ть, від любові до не-
нависті один ро ), втім, я що т репрод тивн енер ію та в ра-
ціональне р сло — то ходити вам ба атіями і ні в чом собі не від-
мовляти.
ДІВИ, для армонізації д шевно о стан знайдіть приємне за-

няття, для цьо о є всі мови, тіль и не сидіть воч ою, саме зміна
життєво о ландшафт , спіл вання, ці аві знайомства, романтичні
при оди стим люватим ть емоції, я і в свою чер сл житим ть
"пальним" для вашо о життєво о ло омотива, що несеться на всіх
парах в осяйне майб тнє.
ТЕРЕЗИ розба атіють, отримавши засл жені бла а. І оді носи-

ти амінь за паз хою, на опич ючи в собі а ресивні переживання
та дріб'яз ові претензії до оточення — хто старе поминає, той ли-
ха не минає! Не д майте про реванш помсти, то преро атива Все-
вишньо о, нама айтеся розпл тати в собі в зли психоло ічних про-
тиріч, розібратися в либинних причинах емоційних сплес ів.
СКОРПІОНИ, вас (особливо жіно -чарівниць) де не посій, там і

вродитеся, та ще й не просто, а з творчим е спромтом продемон-
стр єте п бліці свою ні альність. Завдя и природній інт їції ви
безпомил ово оберете вмілих помічни ів, онс льтантів, хоча зов-
ні створюватиметься враження, що вами р хав тон ий пра тичний
розрах но ... адже потраплятимете в "десят ".
СТРІЛЬЦІ, день наповнений армічними сюжетами, а тивіза-

цією прихованих вад та слаб остей єства, що є живильним джере-
лом для психоло ічної залежності та хвороб. Мин ле за ли ає до
розплати: це може проявитися я бла одійна допомо а, ви онання
ч жих обов’яз ів. Ціл ом ймовірно, що вас привабить на ода прий-
няти часть захопливій інтризі, насамперед пов’язаній з ар’єр-
ним ростом.
КОЗОРОГИ, ваш зовнішній ви ляд оманливий. За мас ою ри-

жано о айсбер палає во нище поч ттів... Пильн йте, заводячи
(підтрим ючи) др жні зв'яз и з представни ами протилежної статі,
де ділове спіл вання зараз швид о переходить в інтимн фаз . Не
нама айтеся п блічно висловити свої емоції: рез льтат може б ти
незадовільним.
ВОДОЛІЇ, ди тат обставин вище вас, на роботі я на еле трич-

ном стільці. Тож, я що дорожите ар’єрою, при от йтеся ходити
навшпинь ах біля шефа і в сьом "йо о величності" до оджати,
в ад ючи апризи. Я не дивно, але бос має на вас, волелюбів,
ма ічний вплив, ризи єте в тій рабсь ій, неприродній вам ролі от-
римати стрес (фізичний, нервовий) й захворіти.
РИБАМ пощастить інт їтивно потрапити в бла одатний Голь-

фстрім і насолодж ватися бла ами б ття, завойов вати автори-
тет впливових осіб, розширювати сфер вплив . Те, що іншим
дається з вели ими тр днощами — вам елементарно дост пно
завдя и ч ттєвості, романтизм , м зичності. Вдасться ле о ті-
лювати в життя свої творчі ідеї та надавати їм витончен , приваб-
лив форм

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Ліонель Мессі допоміг 
"Барселоні" перемогти "Бетіс"
Аргентинський футболіст відзначився дублем за каталонський клуб

"Барселона" готувалась до поїзд�

ки в Севілью у досить напруженій

атмосфері. Останній матч на гру�

повій стадії Ліги чемпіонів проти

"Бенфіки" завершився для ката�

лонців не найкращим чином — лі�

дер атак команди Ліонель Мессі

отримав пошкодження і залишив

поле з допомогою електромобіля.

Втім, як виявилося згодом, травма

аргентинця була не такою значною

і він зміг взяти участь у грі проти

"Бетісу".

Матч із самого початку розпочав�

ся на високих швидкостях. Вже за

лічені хвилини господарі поля мали

чудову нагоду, аби засмутити вболі�

вальників "Барселони". Жоель

Кемпбел з флангу накинув м’яч у

штрафний майданчик, де Сальва

Севілья вискочив на передачу і зав�

дав сильного удару, але в цьому епі�

зоді голкіпер каталонців Віктор

Вальдес зумів зреагувати і відвів за�

грозу від власних воріт.

Каталонці тут же перевели гру на

чужу половину та досить швидко

організували гольову атаку. І знову

про себе нагадав Ліонель Мессі.

Аргентинець отримав м’яч на під�

ступах до штрафного майданчика, у

фірмовому стилі змістився трохи

лівіше і пробив по діагоналі в даль�

ній кут — 0:1.

"Бетіс" намагався оговтатись після

такого удару, але "Барселона" неза�

баром організувала другий гол. Пів�

захисник каталонців Адріано розпо�

чав контратаку "блаугранас" і віддав

пас на Мессі, той зіграв з партнером

по команді "в стіночку" та прицільно

вдарив з лівого краю в той же даль�

ній кут — 0:2. Після другого забито�

го голу гості створили ще декілька

гарних нагод для взяття воріт, але

скористатися ними не змогли. За 5

хвилин до завершення першого тай�

му "Бетіс" повернув інтригу цій зу�

стрічі. Після затяжної атаки Рубен

Кастро пробив повз голкіпера "Бар�

селони" і рахунок став 1:2.

З початком другого тайму госпо�

дарі кинулися відігруватися і ство�

рили цілу низку небезпечних атак.

Втім, рахунок 1:2 на користь "Барсе�

лони" так і не змінився до кінця зу�

стрічі. У підсумку "синьо�гранатові"

відсвяткували перемогу, а Ліонель

Мессі побив рекорд результативно�

сті легендарного німецького футбо�

ліста Герда Мюллера — 85 голів за

один календарний рік.

А в англійській Прем’єр�лізі від�

булося довгоочікуване протистоян�

ня двох манчестерських клубів: "Сі�

ті" та "Юнайтед". Матч пройшов за

класичним сценарієм британського

футболу. Перший тайм команди

провели у рівній боротьбі. Втім,

футболісти "Манчестер Юнайтед" з

інтервалом у 10 хвилин спромоглися

двічі вразити ворота опонентів.

Обидва голи на рахунку Уейна Руні

Після перерви ініціативою заво�

лоділи гравці "Манчестер Сіті", але

атакам "городян" бракувало гостро�

ти. Все змінилося коли на полі за�

мість Маріо Балотеллі з’явився Кар�

лос Тевес. Аргентинець взяв участь у

першому взятті воріт "Юнайтед" від�

давши пас на Яя Туре, який і скоро�

тив відставання до 1:2. Зумівши віді�

грати один м’яч, "Сіті" ще більше

посилили свій тиск на ворота супер�

ника і за 4 хвилини до кінця зустрічі

рахунок став рівним — результатив�

ний удар до свого активу записав

Пабло Сабалета. Здалося, що "бла�

китні" зможуть здобути перемогу,

але на другій доданій хвилині "Ман�

честер Юнайтед" вирвав такі важли�

ві три очки. Робін ван Персі завдав

прицільного удару зі штрафного і

Джо Харт не зумів врятувати свою

команду в цій ситуації. У підсумку

3:2 на користь "Юнайтед", який

збільшив відрив від найближчого

переслідувача до 6 очок
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Цей день в історії 11 грудня

1852 — Парижі від рився
Цир д'Івер — найстаріша з нині
діючих цир ових спор д
1816 — Індіана стала 19-м

штатом США
1866 — старт вала перша

трансатлантична вітрильна ре ата
1871— Петерб рзі від рила-

ся перша вистав а х дожни ів-
передвижни ів
1882 — народився Ма с Борн,

німець ий фізи , один з осново-
положни ів вантової механі и,
нобелівсь ий ла реат 1954 ро
1888 — рах франц зь ої а -

ціонерної омпанії "Панама",
створеної для спор дження Па-
намсь о о анал , призвів до ро-
зорення десят ів тисяч дрібних
власни ів а цій
1894— Парижі від рита пер-

ша світі автовистав а, в я ій
брало часть дев'ять фірм
1918 — народився Оле сандр

Солженіцин, російсь ий пись-
менни , ромадсь ий діяч, ла-
реат Нобелівсь ої премії з літе-
рат ри 1970 ро
1919 — вийшов перший но-

мер азети "Мос овсь ий омсо-
молець", я а тоді називалася
"Юний ом нар"
1922 — народився Ми ола

Озеров, радянсь ий спортсмен,
24-разовий чемпіон СРСР з тені-
с в різних розрядах, а тор теат-
р і іно, народний артист
РРФСР, відомий спортивний о-
ментатор
1946 — в Ан лії запатентова-

ний перший про рам вальний
омп'ютер
1972 — Юджин Сернан і Хар-

рісон Шмітт (астронавти осміч-
но о орабля "Аполлон-17") вос-
таннє до сьо однішньо о дня ви-
йшли на місячн поверхню, про-
вівши долині Та р с-Літтров 75
один. Це б ла шоста в історії
висад а людей на Місяць
1993— на а ціоні Нью-Йор-
вітальна теле рама, послана

Ми итою Хр щовим 12 вітня
1961 Га арін , продана за 68 500
доларів. Ця с ма є ре ордною
для продаж теле рам з а ціон

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Нападни "Барселони" Ліонель Мессі перевершив ре орд рез льтативності, встановлений 40 ро ів том ле ендарним Гредом Мюллером

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

В іспансь ій першості з ф тбол відб лися матчі 15 т р .
Лідер чемпіонат аталонсь а "Барселона" с ладном
для себе виїзном матчі спромо лася перемо ти "Бетіс" з
рах н ом 2:1. Перемо своїй оманді забезпечив напад-
ни Ліонель Мессі, я ий відзначився д блем. Та им чи-
ном ар ентинець встановив новий ре орд рез льтативно-
сті за один алендарний рі — 85 олів. Тим часом в ан -
лійсь ій Прем’єр-лізі відб лося манчестерсь е дербі між
місцевими "Сіті" та "Юнайтед". У видовищном поєдин
перемо з рах н ом 3:2 здоб ли "червоні дияволи" і
збільшили відрив від найближчо о переслід вача до 6
очо .
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