
Київ бореться зі стихією
У центрі міста тимчасово заборонено паркування, автівки, 
які порушують правила, будуть евакуйовані

У столиці відкрили 
бізнес�інкубатор "iHub"
Його діяльність сприятиме генеруванню ідей, їхній реалізації та залученню
потенційних інвесторів

Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Новий інноваційний осередо
передбачає дост п столичних
бізнесменів-почат івців до 5
тисяч міжнародних менторів
та 16 тисяч потенційних інвес-
торів. На цій платформі одно-
часно змож ть працювати до
20 стартап- оманд, що роз-
роблятим ть переважно енер-
озбері аючі та IT-прое ти.

Вчора у Києві відкрили новий бізнес�

інкубатор "iHub", який створено Між�

народним благодійним фондом "Сід

Форум Україна". Одночасно відбулася

інвестиційна конференція, під час якої

провідні зарубіжні експерти, серед

яких співзасновник компанії "Crowd

Walley" Пол Хіггінс, президент "Seed

Forum Internetional Foundation" Штай�

нер Корсмо, а також президент "Сід

форуму" в Росії Олександр Локтіонов,

поділилися своїм успішним досвідом у

цій сфері.

Створення "iHub" стало можливим за�

вдяки об’єднанню зусиль МБФ "Сід Фо�

рум Україна", Торговельно�промислової

палати України та Державної корпорації

промислового розвитку Норвегії SIVA.

За словами голови правління "Сід фо�

рум Україна" Дмитра Подолєва, інкуба�

тор забезпечить столичних стартаперів

доступом до 5 тисяч міжнародних менто�

рів, 16 тисяч потенційних інвесторів, а

також до он�лайн конференцій у сорока

країнах світу. Цільова аудиторія проек�

ту — учні старших класів шкіл, студенти

професійних та вищих навчальних за�

кладів, приватні підприємці, які створю�

ють проекти у сфері інноваційних техно�

логій.

"iHub" знаходиться в центрі Києва — в

приміщенні Торговельно�промислової

палати України. Перший місяць роботи

на нашій платформі буде безкоштовним,

далі це коштуватиме 399 грн на місяць за

робоче місце. Плата символічна, але ми

хочемо дати зрозуміти молодим підпри�

ємцям, що таке бізнес. Від інших май�

данчиків ми відрізняємося тим, що не

претендуємо на відсоток від успішної ре�

алізації проектів",— пояснив пан Подо�

лєв. Він також додав, що стартап�коман�

ди переважно працюватимуть над роз�

робками у сфері енергозбереження та ін�

формаційних технологій. Діяльність біз�

нес�інкубатора сприятиме генеруванню

ідей, їхній реалізації та залученню потен�

ційних інвесторів.

За словами заступника голови КМДА

Руслана Крамаренка, відомі в усьому сві�

ті кластери створювалися в подібний

спосіб — наприклад, Силіконова долина

навколо Стенфордського університету.

"На початковому етапі нам потрібен

такий центр, де молоді, котра забажала

реалізовувати себе в сфері IT та програ�

мування, було б цікаво,— акцентував

Руслан Крамаренко. — Для цього треба

проводити конференції, конкурси, ор�

ганізовувати візити зірок і їхні лекції.

Таким майданчиком буде форум "Kyiv

City Open Doors" для освітніх проектів

та мережі центрів підприємництва у тех�

нічних вузах. Після цього стартаперів

можуть "підхоплювати" бізнес�інкубато�

ри та акселератори, в тому числі й

"iHub". Окрім розвитку інновацій, про�

ект має значний соціальний ефект — він

надасть шанс молодим підприємцям ре�

алізувати свої плани, розвивати наш на�

уковий потенціал та сферу високих тех�

нологій". Посадовець також додав, що

такі інкубатори дозволяють державі за

невеликих витрат отримувати більший

прибуток.

Зазначимо, що з міського бюджету

гроші на інноваційний осередок не ви�

трачалися, "iHub" цілком створено кош�

том норвезької корпорації, яка інвесту�

вала в нього 700 тис євро.

Начальник ГУ промислової, науково�

технічної та інноваційної політики

КМДА Людмила Денисюк зазначила, що

в усьому світі влада надає можливість мо�

лодому бізнесу самореалізуватися, осо�

бливо якщо йдеться про наповнення

ринку свіжими ідеями. "Ми також пішли

таким шляхом. Нас підтримали Торгово�

промислова палата України та "Сід Фо�

рум". Це означає, що Палата надає пло�

щу, фонд комплектує її необхідним об�

ладнанням і дає можливість нашим тала�

новитим бізнесменам спробувати себе у

власній справі. Таким чином відбуваєть�

ся вихід на міжнародні компанії, які

здійснюють навчання, допомагають на�

шим проектам розвинутися в успішний

бізнес",— резюмувала пані Денисюк.

Після відкриття інкубатора між КМДА

та учасниками проекту — президентом

ТПП Сергієм Скрипченком і головою

правління МБФ Дмитром Подолє�

вим було підписано угоду щодо подаль�

шої співпраці в розвитку інноваційної

інфраструктури Києва

Університет "Україна" готуватиме
фахівців для "Біонік хілл" 
Вип с ни и змож ть розрахов вати на
працевлашт вання та ідн зарплатню
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У номері

Актуально

Звернення голови КМДА 
Олександра Попова 
щодо надзвичайної ситуації, 
яка склалася в столиці через сильні
снігопади
Шановні ияни та ості столиці!
Протя ом останніх іль ох днів Києві випала

подвійна місячна норма опадів ви ляді дощ та
сні . За про нозами синопти ів, сильні опади очі-
ються й надалі. Забезпечення нормальних мов

життєдіяльності міста с ладнюється та ож і постій-
ним оливанням температ ри від плюсових до мін -
сових значень. А найближчі дні про ноз ється її
різ е зниження, що може призвести до на рижень
на доро ах, трот арах, онта тних мережах, зеле-
них насадженнях тощо.
Через створення потенційної за рози об’є там

е ономі и та життєдіяльності міста внаслідо
вплив сильних сні опадів сит ація Києві визна-
чена я "надзвичайна сит ація природно о хара -
тер ". Це дозволяє столиці зал чати сили, не під-
поряд овані місь ій владі. О рім то о, що ціло-
добовом режимі ор анізована робота із бороть-
би зі стихією ом нальних сл жб, мобілізовані і
підрозділи МНС У раїни, Міністерства оборони,
Міністерства вн трішніх справ, б дівельні ор ані-
зації, промислові підприємства тощо. Та ож на-
правлено звернення і до Міністерства освіти і на-
и, молоді та спорт У раїни та навчальних за-
ладів Міноборони та МВС, Сл жби безпе и про
зал чення ст дентсь ої молоді до прибирання сні-
. У посиленом режимі працюють за лади охо-

рони здоров’я міста.
Та им чином, протя ом найближчої доби місто

мобіліз є сі наявні людсь і та технічні рес рси для
боротьби із наслід ами не оди.
Я звертаюся й до ерівни ів підприємств, станов

та ор анізацій незалежно від форми власності та
фізичних осіб, я і здійснюють осподарсь діяль-
ність на території столиці, з проханням ор аніз ва-
ти робот з прибирання сні на балансових тери-
торіях.
Шановні автомобілісти, звертаюся до вас із про-

ханням за можливості триматись від поїздо без
на альної потреби, не пор ш вати правил пар -
вання, аби мініміз вати переш оди дорожнім сл ж-
бам під час інтенсивно о очищення в лично-шляхо-
вої мережі від сні . На олош ю на том , що відсьо-
одні Києві вводиться тимчасовий режим ви о-
ристання ева аторів. Та ож б де обмежено р х
містом вантажно о вели о абаритно о автотранс-
порт денний час.
За ли аю сіх иян б ти надзвичайно важними

та обережними за та их по одних мов! Дотрим й-
тесь елементарних правил безпе и. За можливості
тримайтеся на відстані 3—5 метрів від б дин ів та
інших спор д, вибираючи найбільш безпечний
маршр т р х . У жодном разі не заходьте за спеці-
альні о орожі поблиз б дівель чи дерев, особливо
з на риженням. Обережно ходіть слизь ими ділян-
ами трот арів та сходами підземних переходів

Підприємствам, відповідальним за життє�

забезпечення міста, доручено цілодобово

здійснювати прибирання від снігу та льоду ба�

лансових територій: біля під’їздів до медичних

закладів, підходів до шкіл і дитячих садків.

ГУ контролю за благоустроєм міста отри�

мало вказівку щоденно проводити об’їзд те�

риторій районів з метою перевірки якості

проведення робіт на дорогах та міжквар�

тальних проїздах. КО "Київзеленбуд" очіль�

ник міськадміністрації доручив бути гото�

вим для організації робіт зі своєчасного

звільнення територій від повалених дерев.

Транспортники міста за допомогою служб

ДАІ сприятимуть безперешкодному руху

снігоочисної та спеціалізованої техніки, а

КК "Київавтодор" зосередиться на очищен�

ні зливостоків та каналізаційних колодязів.

Окрім того, вчора голова КМДА Олек�

сандр Попов підписав розпорядження "Про

організацію робіт з утримання вулично�до�

рожньої мережі у зимовий період". Доку�

мент передбачає чергування двох евакуато�

рів (позмінно) для примусового переміщен�

ня працівниками ДАІ транспортних засобів.

Евакуйовуватимуть автомобілі, які здійсню�

ють стоянку з порушенням ПДР і суттєво

перешкоджають руху та прибиранню ву�

лиць міста, під’їзду спеціальної аварійно�

рятувальної техніки, вивезенню побутового

сміття з прибудинкових територій тощо.

Відповідно до документа, тимчасову роботу

евакуаторів у столиці забезпечить КП "Ки�

ївтранспарксервіс", а КК "Київавтодор" за

погодженням з УДАІ та "Київтранспарксер�

вісом" визначить місця дислокації зазначе�

ної техніки та графік її роботи.

Зазначимо, що на цей період у КП "Київ�

транспарксервіс" працюватиме цілодобовий

штаб, де власники евакуйованих автомобі�

лів, які було припарковано з порушеннями

правил, зможуть дізнатися, де знаходиться

їхній транспорт. Крім того, для організації

ефективного прибирання доріг комісія з пи�

тань техногенної безпеки та надзвичайних

ситуацій, очолювана Олександром Попо�

вим, вирішила обмежити рух великогаба�

ритного транспорту містом.

У зв’язку із введеною надзвичайною ситу�

ацією регіонального порядку вирішено повні�

стю заборонити в центральній частині Києва

паркування легкового або іншого автотранс�

порту. Усі місця, де буде заборонено парку�

вання, обладнають відповідними знаками.

Так, тимчасова заборона діє на таких ву�

лицях: Пушкінській, Терещенківській, Б.

Хмельницького (від вул. Коцюбинського до

Володимирської), Басейній (від вул. Шов�

ковичної до Круглоуніверситетської), Про�

різній (від вул. Володимирської до Пушкін�

ської), Софіївській, М. Житомирській,

Лаврській (до ресторану "Царське село"),

бул. Т. Шевченка, Володимирській (від вул.

В. Житомирської до Л. Толстого, крім пар�

кувального майданчика навпроти будинку

№ 60), Саксаганського. Підкреслимо, що

евакуатори та заборона паркування діяти�

муть переважно у центральній частині міста.

За даними Гідрометцентру, сьогодні в пер�

шій половині дня опади послабшають, однак

по обіді знову очікується сильний сніг. На 13

грудня синоптики прогнозують припинення

снігопаду, проте вже 14�го розпочнеться сут�

тєве зниження температури повітря
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Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Через сильні сні опади всі сл жби міста вчора б ли переведені в
режим підвищеної отовності. Голова КМДА Оле сандр Попов під-
писав розпорядження, з ідно з я им місті б д ть позмінно працю-
вати два ева атори. Та ож до ментом передбачено заборон в
центральній частині Києва пар вання ле ово о або іншо о авто-
транспорт на період надзвичайної сит ації.
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Новини

“Київенерго” перерахувало 
“Нафтогазу України” за спожитий газ 
понад 602 млн гривень
ПАТ “Київенер о” перерах вало понад 602 млн 391 тис. НАК

“Нафто аз У раїни” я розрах но за природний аз, спожитий для
виробництва теплової енер ії для потреб населення. Кошти надійш-
ли на рах но омпанії від столичної місь держадміністрації 7 р д-
ня. КМДА в свою чер отримала їх ви ляді с бвенції з державно-
о бюджет для по ашення різниці в тарифах відповідно до поста-
нови ряд № 517 зі змінами та доповненнями. Станом на 10 р д-
ня з рах ванням отриманої омпенсації забор ованість бюджет з
різниці в тарифах на теплов енер ію для потреб населення перед
“Київенер о” становить 309 млн рн, а забор ованість омпанії пе-
ред азови ами за спожитий аз — 70,9 млн рн, повідомили “Хре-
щати ” в дире ції ом ні ацій ПАТ “Київенер о”. На адаємо, лип-
ні-листопаді “Київенер о” перерах вала НАК “Нафто аз У раїни”
2,961 млрд рн за аз, спожитий на виробництво теплової енер ії. Ці
ошти б ли отримані я омпенсація різниці в тарифах

Ленінградську площу планують перейменувати
в Дарницьку
Гр па ініціативних меш анців лівобережних районів столиці звер-

н лась до постійної омісії Київради з питань льт ри та т ризм з
проханням переймен вати Ленін радсь площ в Дарниць . Та
позицію меш анців омісія ціл ом підтрим є. “В Києві існ є площа,
я а носить ім’я вже неісн ючо о міста. Том території необхідно да-
ти я есь нове наймен вання. Її доцільно назвати Дарниць ою, бо це
історична назва місцини, хоча нині це Дніпровсь ий район”,— за-
значив “Хрещати ” олова з аданої омісії Оле сандр Бри инець.
Фахівці зазначають, що процед ра переймен вання б де нес лад-
ною й малозатратною. Адже житлові б дин и, я і т т розташовані,
носять назви в лиць, приле лих до площі. “У нас немає жодної лю-
дини, я а б проживала за адресою “Ленін радсь а площа”, а це
означає, що не потрібно б де на б дин ах змінювати таблич и, ли-
ше на дея их дорожніх зна ах треба змінити надпис”,— зазначає
пан Бри инець. За йо о словами, б де під отовлено відповідний
прое т рішення, я ий винес ть на роз ляд деп татів Київради

Цифра дня

5 100 000 000 
гривень, таку суму доходів подали у своїх річних деклараціях 1029
столичних мільйонерів 
Про це повідомили в прес%службі ДПС у м. Києві 
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Найкращі київські студенти отримають 
премії та стипендії
Днями 60 премій Київсь о о місь о о олови відповідним розпоря-

дженням б ли призначені ст дентам вищих навчальних за ладів міста
I-IV рівнів а редитації розмірі 1275 рн. Крім то о, 150 стипендій б -
д ть надані ст дентам столичних вишів I-IV рівнів а редитації розмі-
рі 300 ривень. Отрим ватим ть стипендії най ращі ст денти до серп-
ня 2013 ро . Зазначимо, що з на оди Дня місцево о самовряд вання
олова КМДА Оле сандр Попов та заст пни Київсь о о місь о о оло-
ви — се ретар Київради Галина Гере а вр чили стипендіатам та пре-
міантам подя и та рамоти від місь ої влади. Та ож під час фор м
молоді відзначили переможців он рс бізнес-планів підприємниць-
ої діяльності серед молодих людей та ерівни ів філій Київсь о о мо-
лодіжно о центр праці при вищих навчальних за ладах столиці

Для дітей%сиріт влаштують 
“Калейдоскоп емоцій”
Бла одійна а ція “Калейдос оп емоцій” рам ах соціально о прое -

т “Хоч жити! Др жити! Радіти!” відб деться 17 р дня о 13.00 на ба-
зі спортивно-оздоровчо о омпле с ТОВ “Дивосвіт-плюс” за адре-
сою: в л. Л. Гавро, 4-Г. У про рамі фестивалю заплановано проведен-
ня різноманітних он рсів на льод : “Попади сніж ою в дра она”,
“Вл чити м’яч ворота” та веселе атання на овзанах. Під час свята
б д ть визначені ращі часни и за номінаціями: “Кращий зав’яз вач
шн р ів”, “Ефе тний політ”, “За раще володіння овзанами”, “Кращий
др , я ий підтрим є”, “За а тивний відпочино на льод ”. Разом з діт-
лахами на овзанах ататим ться й олімпійсь і чемпіони та призери
найпрестижніших зма ань. Спортсмени вр чать малечі подар н и від
НОК У раїни. Усьо о в заході візьм ть часть близь о 200 дітей-сиріт
з дитячих б дин ів Києва та Київсь ої області

У Музеї історії міста Києва покажуть 
“Спогади Київської Ялинки”
Е спозицію присвячено історії новорічної ялин и і традиціям свят -

вання Ново о ро та Різдва Києві. Вона розпочне свою робот 17
р дня о 15.00. На виставці б д ть представлені понад триста е спо-
натів, серед я их де іль а ялино різних епох: різдвяна рас ня почат-

ХХ ст. зі старовинними і раш ами, вели а “ретроялин а” з і раш а-
ми 1950-60-х ро ів та с часна новорічна ялин а. Та ож до ва и ля-
дачів — оле ція різдвяних та новорічних листіво почат ХХ ст., я і
на той час стали особливим видом мистецтва, витвором х дожньої мі-
ніатюри. О ремим бло ом б д ть представлені яс раві різдвяні листів-
и, ви отовлені Мюнхені 1947-48 ро ах, а дея і з них б ли видані
раїнсь ими х дожни ами Василем Кричевсь им та Галиною Мазе-

пою. Вистав а, звичайно, не обійдеться без і раш ових Діда Мороза й
Сні ронь и, ви отовлених із пап’є-маше і вати, оле ції ялин ових і -
рашо із фондів М зею та наданих иянами. Кожна ялин ова і раш-
а — це історія раїни в мініатюрі, це пам’ять про мин ле, про дале е
дитинство. На відповідний настрій налашт ють остей ч дові зимові
пейзажі орифеїв раїнсь о о живопис : Сер ія Шиш и, Ми оли Гл -
щен а, Людмили Морозової та Оле си Б лавиць о о. Вистав а трива-
тиме з 17 р дня до 20 січня за адресою: в л. Б. Хмельниць о о, 7. Те-
лефони для довідо : 520-28-23, 520-28-26

Сьогодні у місті відбудеться три ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення КМДА, 12 р дня столиці відб д ться три
сільсь о осподарсь і ярмар и. Та , сьо одні тор ватим ть в Дніпров-
сь ом районі на просп. Возз’єднання, 2-8; в Подільсь ом — на
просп. Правди, 31-35; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а. На
ярмар ах споживачам в широ ом асортименті б д ть запропоновані
різноманітні прод ти харч вання за цінами на 10-15 % нижчими від
рин ових

Відкрито перший 
енергоефективний дитсадок
Після ремонту дошкільний заклад заощаджуватиме місту 
320—400 тисяч гривень
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Наразі лише 2 % столич-
них б дівель відповідають
європейсь им нормам з
енер оефе тивності. Тож
місь а влада а тивіз є ро-
боти з термосанації перш
за все навчальних за ла-
дах міста. Вчора олова
КМДА Оле сандр Попов
від рив після ре онстр ції
дитячий садочо в Обо-
лонсь ом районі столиці.

ДНЗ № 573 (вул. Малиновського,

27�Г) був побудований декілька де�

сятиліть тому, та, як зазначають фа�

хівці, енерговитрати на забезпечен�

ня діяльності закладу були неви�

правдано великими. Тож у липні

цього року КМДА, місія USAID

проект “Реформа міського теплоза�

безпечення в Україні” та ТОВ

“ДТЕК” підписали меморандум що�

до комплексної термосанації до�

шкільного закладу.

Як результат, за півроку в будівлі

ДНЗ утеплили дах та зовнішні стіни,

замінили вікна та двері, модернізу�

вали внутрішню систему опалення,

провели реконструкції освітлення,

впровадили дистанційну систему

автоматичного збору даних про

енергоспоживання та встановили

сонячні колектори. Як зазначають

виконавці, проведені роботи дозво�

лять в рази заощадити бюджетні

кошти.

“Цей дитячий садочок є хорошим

прикладом того, як заходи з підви�

щення енергоефективності забезпе�

чують дітям та їх вихователям необ�

хідний комфорт при мінімальних

затратах. Адже до реалізації проекту

споживання тепла будівлею переви�

щувало європейські норми майже в

10 разів. Загалом після проведення

комплексної санації об’єкта місто

зможе заощадити у грошовому екві�

валенті від 320 до 400 тисяч гри�

вень”,— розповів “Хрещатику”  ди�

ректор місії USAID в Україні, Біло�

русі та Молдові Джед Бартон.

За словами гендиректора ТОВ

“ДТЕК” Максима Тімченка, успіш�

на реалізація такого проекту дозво�

лить дати по�

штовх масовому

розвитку таких

ініціатив та залу�

чити до цього

процесу інші

приватні компа�

нії. До речі, енер�

гоефективність залишається одним

із пріоритетних напрямків соціаль�

них інвестицій ДТЕК, які в 2013 ро�

ці будуть подвоєні і складуть понад

120 млн грн.

Тож подібний проект для міста не

останній. Як повідомив голова

КМДА Олександр Попов, у планах

столичної влади модернізувати усі

дошкільні установи міста.

“Термосанація дитячих садоч�

ків — стратегічно важливий напря�

мок роботи для Києва. Ця програ�

ма дозволить не ли�

ше гарантували

комфортні умови

для виховання ді�

тей, але й суттєво

заощаджувати кош�

ти на енергоресур�

сах. У планах більш

масштабно впроваджувати подібні

проекти, в тому числі в співпраці з

міжнародними організаціями та

бізнесом. Наше завдання — модер�

нізувати за таким принципом усі

дошкільні заклади міста. Переко�

наний, що з часом ця практика має

бути поширеною і на інші бюджет�

ні установи Києва”,— зазначив

Олександр Попов.

Як повідомив перший заступник

голови КМДА Олександр Мазурчак,

уже до кінця грудня введуть в екс�

плуатацію після комплексної термо�

санації будівлю загальноосвітньої

школи в Оболонському районі. Та�

кож він нагадав, що цього року в

столиці був затверджений “Міський

енергетичний план Києва на 2012�

2016 роки”, який має три проектні

напрями: “Бюджетна сфера”, “Сис�

тема теплопостачання” та “Житлова

сфера”. Документ спрямований на

реалізацію двох задекларованих

стратегічних ініціатив у “Стратегії

розвитку Києва до 2025 року”, що

стосуються модернізації інженерної

інфраструктури та підвищення

енергоефективності міста

Університет "Україна" 
готуватиме фахівців 
для "Біонік хілл"
Випускники зможуть розраховувати на працевлаштування та гідну
зарплатню
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Міжнародний ніверситет
розвит людини “У ра-
їна” — єдиний ВНЗ сто-
лиці, я ий спеціаліз ється
на навчанні людей з фі-
зичними вадами. Кіль ість
та их ст дентів т т стано-
вить 4,6 %. Для омфорт-
но о та ефе тивно о осві-
тянсь о о процес за ла-
ді створено сі мови:
приміщення достатній
іль ості оснащено панд -
сами, ліфтами, спеціаль-
ним навчальним обладнан-
ням. Днями ніверситет
відвідав олова КМДА
Оле сандр Попов.

Сьогодні в “Україні” навчається 25

тисяч студентів. З них близько тися�

чі — це молодь з особливими потре�

бами. Як зазначає керівництво за�

кладу, саме діти з вадами показують

значно вищі показники, ніж звичай�

ні студенти. “Якщо брати п’ятибаль�

ну оцінну шкалу, то у більшості на�

ших студентів, які потрапляють у ка�

тегорію людей з особливими потре�

бами, показники на 1�2 бали вищі,

ніж у інших студентів”,— розповів

“Хрещатику” президент університе�

ту “Україна” Петро Таланчук.

Тож як показує практика, по закін�

ченню виша випускники мають кон�

курентоспроможний рівень знань і

можуть претендувати на власне ро�

боче місце на ринку праці.

Зауважимо, що місто щорічно фі�

нансує навчання 50�ти студентів з

обмеженими можливостями в уні�

верситеті “Україна” та забезпечує

подальше їхнє працевлаштування. У

свою чергу голова КМДА Олександр

Попов запевнив, що міська влада

усіляко підтримуватиме випускни�

ків з особливими потребами.

“Важливо, що університет пра�

цює на перспективу свого розвитку,

впроваджує найсучасніші технології

викладання, тут налагоджена плідна

взаємодія з іншими країнами. Ви�

пускники цього закладу у майбут�

ньому можуть стати активними

учасниками проекту, який ми зараз

розпочинаємо реалізовувати — це

інноваційний парк “Біонік хілл”, де

потреба у фахівцях, які розуміються

в ІТ�технологіях, є надзвичайно

важливою. І така співпраця, якщо її

активувати, може дати позитивні

результати. Ми й надалі підтримува�

тимемо розвиток університету”,—

зазначив Олександр Попов.

Під час екскурсії навчальним

закладом очільник КМДА привітав

учасників Всеукраїнського студент�

ського фестивалю творчості “Сяйво

надії”, який наразі проходить в

“Україні”. Окрім того, Олександр

Павлович ознайомився зі студент�

ськими проектами. “Дуже цікаві ар�

хітектурні рішення щодо облашту�

вання в’їздів у місто запропонувала

молодь. Це дійсно оригінальні ідеї,

які можна втілити на вулицях столи�

ці”,— додав він.

До речі, на базі університету

“Україна” працює Українсько�ко�

рейський центр інформаційного до�

ступу.

“Грант на облаштування Центру ми

виграли серед шести інших претен�

дентів. Тут працює інтернет�зал з три�

надцятьма комп’ютерами. Також у

Центр входять дві навчальні лабора�

торії та конфренц�зала, де ми маємо

змогу проводити відео�мости та ін�

тернет�конференції. Наразі на базі

університету та Центру ми розробля�

ємо центр ІТ�кар’єри, де будемо готу�

вати першокласних програмістів. Во�

ни зможуть працювати у передових

ІТ�компаніях та таких вагомих місь�

ких проектах, як “Біонік хілл”,— за�

значив “Хрещатику” директор інсти�

туту комп’ютерних технологій універ�

ситету “Україна” В’ячеслав Полінов�

ський

В ніверситеті "У раїна" навчається 25 тисяч ст дентів. З них близь о тисячі –
це молодь з особливими потребами

Місто щорічно фінансує
навчання 50"ти студентів 

з обмеженими
можливостями в

університеті "Україна" 
та забезпечує їх подальше

працевлаштування
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В б дівлі ДНЗ теплили дах та зовнішні стіни, замінили ві на та двері, модерніз вали вн трішню систем опалення
та встановили сонячні оле тори

У планах столичної
влади модернізувати
усі дошкільні заклади

міста
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Тенденції

Ділові новини
Затверджено порядок 
створення електронного
сервісу ДПС
Кабмін затвердив порядо

створення еле тронно о сервіс
"Еле тронний абінет платни а
подат ів". Про це йдеться в роз-
порядженні ряд № 1007-р. Він
створюється з метою надання
платни ам подат ів можливості
працювати з ор анами ДПС в
режимі реально о час з ви о-
ристанням еле тронно о циф-
рово о підпис . Зазначимо, що
введення сервіс "Еле тронний
абінет платни а подат ів" пла-
н ється два етапи. Наст пно о
ро ряд має намір ввести сис-
тем надання подат ових де ла-
рацій з ви ористанням еле -
тронно о цифрово о підпис . В
2014 році заплановано введен-
ня розрах н пені, форм вання
й заповнення платіжних до -
ментів про сплат подат ів з ви-
ористанням бан івсь их пла-
тіжних систем і еле тронно о
сервіс ; забезпечення дост п
платни а подат ів до йо о інди-
від ально о подат ово о ален-

даря з метою інформ вання про
стро и подачі подат ової звітно-
сті, сплати подат ів. На д м
ряд , "Еле тронний абінет
платни а подат ів" допоможе
запобі ти помил ам подат о-
вих звітах, зменшить іль ість
випад ів нарах вання штрафних
сан цій і забезпечить своєчас-
ність сплати подат ів,
повідомляють "У раїнсь і нови-
ни"

Україна домовилась з ЄС
про експорт цукру

У рам ах офіційно о пере о-
ворно о процес щодо створен-
ня зони вільної тор івлі між
У раїною та ЄС дося н то домо-
вленості про встановлення во-
ти на е спорт раїнсь о о ц -
р в ЄС. Про це заявив перший
заст пни міністра а рарної по-
літи и і продовольства Іван Бі-
сю : "Дося н то домовленості
про встановлення воти на е с-
порт раїнсь о о ц р в ЄС
обся ом 20 тисяч тонн на рі . Ці
незначні об’єми не виріш ють

проблеми ал зі, але вони д же
важливі з точ и зор освоєння
нових рин ів зб т ". За словами
заст пни а міністра, сьо одні
майже 250 тис. тонн ц р по-
стачається в рі на зовнішні
рин и ви ляді ондитерсь их
виробів. "При цьом є домовле-
ності з Євросоюзом про вільн
тор івлю ондитерсь ими виро-
бами, що збільш є потенціал
та их поставо більше ніж до
300 тис. тонн",— зазначив пан
Бісю

Двоє столичних бізнесменів
приховали від податкової
продаж підприємства
У Києві два бізнес-партнери,

що мають мільйонні стат и, вирі-
шили продати підприємство.
Продаж орпоративних прав
приніс їм приб то майже
6 мільйонів ривень, одна заде-
лар вати свої доходи олишні
власни и "заб ли". Подат івці не
забарилися на адати їм про обо-
в’язо перед державою. І за ре-
з льтатами співбесіди ромадя-

ни Р. та Г. все ж подали де лара-
ції про майновий стан та доходи,
в я их, о рім зазначено о вище,
б ло відображено чимал с м
заробітної плати та доходи від
продаж цінних паперів. За а-
лом, ожен із них заявив своїй
де ларації понад 6,3 мільйона
ривень отримано о доход . В
підс м підприємці сплатили до
бюджет по мільйон ривень
подат на доходи фізичних осіб.
Та им чином, виявивши чер ове
хилення від сплати подат ів,
столичні подат івці "зафі с ва-
ли" ще двох офіційних мільйоне-
рів столиці

МОЗ заборонило рекламу
327%ми найменувань ліків

З 10 р дня вст пив в дію на-
аз МОЗ У раїни № 876, я им
запровадж ється заборона на
ре лам 327-ми тор ових най-
мен вань, переважно лі ів від
заст ди та знеболювальних. Я
повідомляє прес-сл жба мініс-
терства, в та ий спосіб МОЗ на-
ма ається захистити раїнців

від самолі вання. Понад 100
препаратів, я і заборонили ре -
лам вати, вироблені в У раїні.
Напри лад, поза за оном опи-
нилася ре лама "Солпадеїн ",
одно о з найбільш поп лярних
аналь ети ів. Перелі ще не є
інцевим і надалі розширювати-
меться. Посадовці ствердж ють,
що обся и продажів цих препа-
ратів дося ають мільярдів ри-
вень, а споживання майже не
онтролюється

НБУ випустив монету, 
присвячену року Змії

НБУ вип стив пам’ятн монет
номіналом п’ять ривень, при-
свячен ро Змії — однієї з іс-
тот східно о алендаря, я ий за-
сновано на дванадцятирічном
ци лі Юпітера. На аверсі монети
в орі розміщений Малий дер-
жавний ерб У раїни. На реверсі
в обрамленні зі стилізовано о
рослинно о орнамент зображе-
но в л бочном стилі змію (о о
зелене). Над цією омпозицією і
під нею розміщено фі р и всіх

12-ти символів східно о ален-
даря. Тираж монети — 25 тисяч
шт

Кияни все частіше 
оплачують житлово%
комунальні послуги 
через Інтернет
Меш анці столиці чимдалі а -

тивніше ви ористов ють Інтер-
нет для оплати житлово- ом -
нальних посл . Про це в прямо-
м ефірі на теле аналі "Київ"
розповів в. о. дире тора КП "Го-
ловний інформаційно-обчислю-
вальний центр" Валерій Місань.
"На сьо одні КП "ГІОЦ" працює зі
150 бан івсь ими становами
міста. Кияни сплач ють ом -
нальні посл и і через POS-тер-
мінали, і через Інтернет. Напри-
лад, за жовтень через всесвіт-
ню мереж б ло здійснено понад
35 тисяч проплат, і це в цілом
на за альн с м майже 20 міль-
йонів ривень. Люди роз міють,
що витрачати свій час, стоячи в
чер ах, нераціонально",— резю-
м вав він

Податок на упаковку
підвищить вартість
товарів
У нових законопроектах 
не прописано механізмів 
цільового використання коштів
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Я що подані до роз ляд ВР за онопрое ти № 11402
та № 11405 б д ть прийняті, в Подат овом оде сі
введ ть збір на розвито ал зі перероб и твердих по-
б тових відходів. На д м ж часни ів рин , додат о-
ве оподат вання виробни ів спричинить підвищення
вартості ба атьох р п товарів.

Згідно із зазначеними документами, вітчизняні платники збору будуть зо�

бов'язані повідомити органи податкової служби про початок виробництва

упаковки до закінчення кварталу, в якому здійснюватимуться її перші по�

ставки. "Суб'єкти оподаткування сплачують податок, виходячи з пакуваль�

ного матеріалу, розміру ставки та обсягів реалізації (ваги упаковки) на тери�

торії України. Імпортери упаковки будуть самостійно розраховувати розмір

внеску для кожної партії товару, виходячи з аналогічних параметрів. Для за�

вершення митного оформлення товару імпортер упаковки, яка ввозиться як

окремий товар або разом з іншими товарами, повинен представити митним

органам документи, що підтверджують факт сплати збору",— йдеться в до�

кументі.

Нині у сфері утилізації відходів упаковки діє постанова Кабінету Мініс�

трів України № 915 "Про впровадження системи збирання, заготівлі та ути�

лізації відходів як вторинної сировини". Згідно з нею, виробники зобов'яза�

ні оплачувати послуги з організації впровадження системи збирання, заго�

тівлі та утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів.

За словами самих виробників, уведення подвійного збору (на упаковку і

товари в упаковці) істотно підвищить собівартість продукції, що, в першу

чергу, позначиться на вартості товарів і, відповідно, знизить купівельну

спроможність населення.

Ще одним істотним недоліком законопроектів аналітики називають від�

сутність процедури цільового використання та контролю отриманих подат�

кових зборів. До того ж, в законі немає обґрунтування грошових ставок на

різні види упаковки.

У ДП "Укрекоресурси" вважають, що згадані вище законодавчі ініціативи

не сприяють побудові ефективної системи збору, зберігання, утилізації та

рециклінгу в Україні. "Документи суперечать загальноприйнятій європей�

ській практиці, тобто тому підходу, який дозволив створити ефективну ін�

фраструктуру поводження з відходами в розвинених країнах. Уявіть собі —

фіскальні органи зібрали цей збір. Але що далі? Зібрати гроші, звісно, мож�

на, але хто буде займатися розподілом коштів на місцях, контролем та інши�

ми адміністративними функціями? Хто буде аналізувати потреби регіонів і

підтримувати розвиток інфраструктури там, де це необхідно, а не тільки там,

де є охочі займатися таким бізнесом? Цього проекти законів не пропонують.

Водночас, уже існує державне підприємство, яке й акумулює кошти та роз�

поділяє їх, реалізує масу проектів, що розвивають ринок",— йдеться в пові�

домленні ДП "Укрекоресурси".

На думку директора Ліги виробників харчових продуктів Геннадія Кузнє�

цова, питання полягає не в окремих законопроектах, а в самій системі пово�

дження з відходами та, в тому числі, з відходами упаковки. "На даний мо�

мент в Україні немає повноцінної системи роздільного збирання відходів з

їх подальшим сортуванням та переробкою. Ми готові спільними зусиллями

з владою створити ефективну програму зі збору, утилізації та переробки упа�

ковки",— прокоментував проблему пан Кузнєцов.

Водночас, поки влада й бізнес намагаються домовитися стосовно еко�

зборів, Україна змушена імпортувати макулатуру для забезпечення целю�

лозної промисловості. Про це повідомляють в Асоціації "Укрпапір". "Коефі�

цієнт повернення вторинної сировини в нашій галузі дорівнює 50%. Це на

30—35% менше, ніж у європейських колег. Тому ми змушені імпортувати

майже 200 тис. тонн макулатури для потреб галузі. Однак при організації ра�

ціональної схеми збору вторинної сировини ми можемо покрити наші по�

треби за рахунок ринку України",— зазначив виконавчий директор асоціації

"Укрпапір" Едуард Літвак
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За подвійне громадянство
штрафуватимуть
"Хрещатик" проаналізував, чого варто очікувати українцям 
від оновленого законодавства
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
"Хрещатик"

З ідно з Констит цією, в
У раїні існ є єдине рома-
дянство. Проте за ро и не-
залежності народні обран-
ці, на жаль, не спромо ли-
ся створити та і правові
норми й механізми, що б -
ли б спрямовані проти по-
р шення національно о за-
онодавства, пов’язано о з
неле ітимним отриманням
подвійно о ромадянства
(біпатризм ).

Прогалини в законах
У нинішніх реаліях громадянство

України припиняється лише за од�

нієї з трьох умов: у разі виходу з ньо�

го, внаслідок його втрати і на підста�

вах, передбачених міжнародними

договорами. А як же бути з числен�

ними випадками біпатризму, коли

різними неофіційними шляхами от�

римують "додаткові" паспорти? Щоб

вирішити такі проблеми, уряд роз�

робив законопроект № 9728�1 "Про

внесення змін до деяких законодав�

чих актів України щодо громадян�

ства".

"Сьогодні значна кількість наших

співвітчизників одночасно з україн�

ським мають громадянство інших

держав, — стверджує міністр внут�

рішніх справ України Віталій Захар�

ченко. — Це негативно впливає на

захист інтересів зазначеної категорії

громадян за кордоном, функціону�

вання органів державної влади

України та створює загрози її націо�

нальній безпеці. Така ситуація зу�

мовлена, в першу чергу, недоскона�

лістю законодавства в цій сфері че�

рез наявність у ньому прогалин".

При цьому глава МВС посилається

на Європейську конвенцію про гро�

мадянство, ратифіковану в Україні

ще 20 вересня 2006 року: в преамбу�

лі цього документу наголошується,

що питання громадянства — це пре�

рогатива держави.

Зазначений законопроект № 9728�1

отримав позитивну оцінку з боку

двадцяти вітчизняних міністерств і

відомств. У ньому передбачено до�

повнення до Кодексу України про

адміністративні правопорушення

(КУпАП). Йдеться про нову статтю

197�1: за несвоєчасне подання

письмової заяви про набуття іно�

земного громадянства до спеціаль�

но уповноваженого центрального

органу виконавчої влади, який ре�

алізує державну політику у сфері

громадянства, загрожує штраф від

10 до 100 неоподатковуваних міні�

мумів доходів громадян, тобто від

170 до 1700 грн. Встановлення фак�

ту добровільного набуття іноземно�

го підданства є підставою для звіль�

нення особи зі служби в органах

державної влади та силових струк�

турах.

Відповідні корективи зазначені і

в Законі "Про громадянство Укра�

їни". Так, згідно зі статтею 8, на от�

римання українського підданства

не має права особа, яка вчинила

злочин проти людства, була засу�

джена до позбавлення волі за вчи�

нення тяжкого або особливо тяжко�

го злочину (до погашення або знят�

тя судимості). Щоб претендувати на

українське громадянство, необхід�

но володіти державною мовою або

розуміти її "в обсязі, достатньому

для спілкування" (ст. 9 Закону). Та�

ка вимога не поширюється на пен�

сіонерів та осіб, які мають певні фі�

зичні вади.

Українським підданим не може

бути той, хто отримав громадянство

України через подання свідомо не�

правдивих даних та фальшивих до�

кументів. Якщо українець добро�

вільно набув іноземного громадян�

ства, то він зобов’язаний упродовж

шести місяців письмово повідомити

про це спеціально уповноважений

орган виконавчої влади.

Президентське вето

Другого жовтня цього року зако�

нопроект № 9728�1 був ухвалений і

став Законом, але не вступив у дію

через президентське вето. Глава дер�

жави не погодився з цілою низкою

нових положень, які ще потрібно

доопрацювати. У президентських

пропозиціях наголошується на тому,

що народні депутати не врахували

нових вимог і до держслужбовців: з 

1 січня 2013 року набирає чинності

новий Закон "Про державну служ�

бу", згідно з яким однією з підстав

для припинення держслужби є на�

буття громадянства іншої держави.

Також Віктор Янукович закликав

парламентарів звернути увагу на до�

повнення до Закону "Про Націо�

нальний банк України" — зазначені

доповнення передбачають, що чле�

ном ради НБУ не може бути грома�

дянин іншої держави, але ці вимоги

чомусь забули поширити на осіб, які

призначаються на посади керівника

НБУ та його заступників.

Загалом, під час аналізу закону

про внесення змін до законодавчих

актів щодо громадянства Президент

вніс до парламенту вісім пропози�

цій. Згідно з його висновком, по�

трібно якомога чіткіше визначити

факти, приховування яких стане

підставою для втрати громадянства

або для скасування рішень про

оформлення його набуття.

Таємниця резидента

Якщо президентські зауваження

будуть враховані, новий Закон всту�

пить у силу в 2013 році.

На цьому питання про подвійне

громадянство можна було б вважати

вичерпаним, якби не одне "але": на

початку листопада в Нікосії було

підписано кіпрсько�українську Кон�

венцію щодо уникнення подвійного

оподаткування та запобігання подат�

ковим ухиленням стосовно податків

на доходи та доходи від відчуження

майна. Проте детальний аналіз цього

міждержавного документа показує,

що в ньому йдеться не лише про под�

війне оподаткування, а й про подвій�

не громадянство.

Річ у тім, що в статті 4 Конвенції є

поняття "резидент Договірної Дер�

жави" — це будь�яка особа, що за за�

конодавством цієї держави підлягає

оподаткуванню. Зазначений рези�

дент може бути "національною осо�

бою обох Договірних Держав". Сам

термін "національна особа", — згід�

но з текстом Конвенції, — означає

"будь�яку фізичну особу, яка має

громадянство Договірної держави".

Таким чином, створюється підґрун�

тя для того, щоб українські резиден�

ти отримали право на ще одне гро�

мадянство.

Звісно, Україна — не Кіпр, де под�

війне громадянство визнають уже

давно. Проте бажання стати "кіпр�

ським українцем" виглядає досить

спокусливим. Особливо, якщо вра�

хувати досить суттєвий момент: пас�

порт цієї держави є своєрідною ві�

зою для в'їзду на територію Євросо�

юзу і навіть надає право жити в будь�

якій європейській державі.

Принагідно зазначимо, що трак�

тування цієї проблеми наш Подат�

ковий кодекс (ПК) має "різновек�

торне". Так, у статті 213 ПК чорним

по білому написано: "Якщо всупереч

закону фізична особа — громадянин

України має також громадянство ін�

шої країни, то з метою оподаткуван�

ня цим податком така особа вва�

жається громадянином України,

який не має права на залік податків,

сплачених за кордоном".

Отже, звідси випливає, що в разі

отримання "додаткового" кіпрсько�

го паспорта резидент залишається

громадянином України. На це, до

речі, вказує і стаття 3 ПК: "Якщо

міжнародним договором, згода на

обов'язковість якого надана Верхов�

ною Радою України, встановлено ін�

ші правила, ніж ті, що передбачені

цим Кодексом, застосовуються пра�

вила міжнародного договору".

Виникає питання — коли наш

парламент ратифікує міжурядовий

документ, підписаний між Україною

та Кіпром, то резидент "обох Дого�

вірних Держав", згідно з положення�

ми Конвенції, де�факто не лише

уникатиме подвійного оподаткуван�

ня, а й отримає право на подвійне

громадянство? З юридичної точки

зору, цю проблему потрібно вирішу�

вати за допомогою нормативно�пра�

вових актів Мінфіну та Державної

податкової служби, які визнані

суб’єктами виконання Конвенції.

Ясна річ, підписаний на Кіпрі до�

кумент покликаний стати невід’єм�

ною частиною законодавства Укра�

їни. Водночас нова Конвенція має

регулюватися з урахуванням поло�

жень не лише внутрішньодержавно�

го податкового законодавства. При

зіткненні національних та іноземних

податкових джерел необхідно керу�

ватися Віденською конвенцією "Про

право міжнародних договорів" (жод�

на сторона не може посилатися на

свої внутрішні права з метою невико�

нання вимог міжнародного права).

Тож висновок напрошується вель�

ми цікавий: після ратифікації зазна�

ченої Конвенції український рези�

дент може не втриматися від споку�

си отримання "додаткового" кіпр�

ського паспорта. Як у такому разі

наші законодавці реагуватимуть на

нові факти подвійного громадян�

ства?

Другого жовтня цього року законопроект № 9728�1 
був ухвалений і став Законом, але не вступив у дію

через президентське вето
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 12 грудня 2012 року

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Понад сотня пар за р ж-
ляли вальсі в стінах Ки-
ївсь о о війсь ово о ліцею
імені Івана Бо на. Т т
відб вався бал з на оди
21-річчя Збройних сил
У раїни та 69-річчя від за-
сн вання навчально о за-
лад . До рсантів заві-
тали дівчата із иївсь их
ш іл та вишів, а офіцери
запрош вали до вальс
своїх жіно . Під жив м -
зи ви онанні війсь о-
во о ор естр часни и
ви онали хорео рафічні
омпозиції часів ХVIII сто-
ліття.

Гостей свята за традицією зустрі�

чали “богунівці” у білих парадних

одностроях. У фойє ліцею вишику�

валася почесна варта. “Кадетський

бал” відкрила група барабанщиків

6�ї навчальної роти ліцею. Перши�

ми танцювали дебютанти, які ви�

конали полонез. Як розповідають

хлопці, до цієї події вони готували�

ся старанно та досить тривалий

час, адже хотілося показати себе

вправними танцюристами. “Такий

бал відбувається у ліцеї раз на рік.

Ця подія для нас надзвичайно важ�

лива, адже ми маємо можливість

потанцювати з чарівними і талано�

витими дівчатами. До цього трену�

вались протягом всього навчально�

го року тричі на тиждень”,— роз�

повів “Хрещатику” ліцеїст Ігор Го�

рілий.

Усі дівчата прийшли до “богу�

нівців” у вишуканих сукнях та з

квітами. “Спеціально для полоне�

зу, яким розпочнемо бал, ми під�

бирали білі сукні — саме такого

кольору вимагає цей танець. Та�

кож скомпонували у тон білі буке�

ти — з ними сьогодні і кружляти�

мемо на паркеті”,— розповіла

учасниця заходу Анна.

Як розповідають дівчата, їхні

партнери здібні до танців — з цим

проблем не було. А ось організацій�

ні моменти завдавали деяких кло�

потів: не всі дівчата навчаються у

столиці. Тож деяким танцівницям

доводилося тричі на тиждень приїз�

дити на тренування із прилеглих до

Києва містечок.

До урочистостей долучилося й

керівництво Міністерства оборо�

ни України. Зокрема привітав

учасників балу зі святом заступ�

ник міністра Дмитро Пляцук.

“Пройде деякий час, і на ваші пле�

чі ляже відповідальність за захист

миру, незалежності та цілісності

нашої держави. Немає більшої

честі, ніж бути військовим. Бажаю

вам стати гідними нащадками

своєї нації, прикладом для оточу�

ючих та завжди мати впевненість у

власних силах,” — звернувся до

кадетів Дмитро Пляцук. Він також

вручив цінні подарунки кращим

вихованцям та офіцерам Київ�

ського військового ліцею.

До речі, на свято до ліцеїстів за�

вітали запальна співачка Руслана

Лижичко, солісти Національної

опери України імені Тараса Шев�

ченка Анна Васильєва і Олександр

Тютюнников. Учасники балу тан�

цювали польку, кадриль, танго,

екосез. За традицією, бал завер�

шився вальсом. Після цього журі

оголосило переможців конкурсу

на три кращі танцювальні пари ве�

чора

Андрій Первозваний, апостол
Святої Русі

Апостол Андрій був братом первоверховного

апостола Петра і походив з міста Віфсаїди, що в

Палестині. З юних років він надавав перевагу

духовним, вічним цінностям і тому, коли почув

проповідь Іоана Хрестителя про покаяння, став

його учнем. Іоан смиренно називав своє слу�

жіння лиш звісткою про прихід Того, хто стане

втіленням усіх старозавітних пророцтв, усіх очі�

кувань людства. Тому коли він, вказуючи на Ісу�

са, мовив: “Ось Агнець Божий, що на Себе гріх

світу бере!”, Андрій відразу пішов за Христом.

Потім Андрій покликав свого брата Симона,

якого пізніше Господь назвав Петром, тобто

Скелею. Андрій став першим послідовником

Ісуса Христа, тому й одержав найменування

Первозваний.

Апостол Андрій, як і інші апостоли, був свід�

ком проповіді Ісуса Христа, Його чудес, що під�

тверджували Його божество. Андрій бачив страж�

дання Спасителя, Його смерть і Воскресіння.

Після Воскресіння Спасителя разом з іншими уч�

нями удостоювався зустрічей з Ним і був присут�

ній на Елеонській горі, коли Господь, благосло�

вивши їх, піднісся на Небо.

Після зішестя Святого Духа апостоли кинули

жереб, кому в яку країну йти для проповіді Єван�

гелія. Святому Андрію дісталися країни вздовж

узбережжя Чорного моря, північна частина Бал�

канського півострова і Скіфія (у майбутньому —

територія Русі). За переказами, апостол Андрій

проповідував у Криму, потім по Дніпру дійшов до

місця, де згодом виник Київ. “На горах цих воз�

сіяє благодать Божа: велике місто буде тут, Гос�

подь освятить цю землю святим водохрещенням і

спорудить тут багато церков”,— сказав апостол

учням. Потім він благословив київські гори і вод�

рузив хрест.

Після повернення у Грецію апостол пропо�

відував у місті Патрос (Патра). Тут через покла�

дання рук він багатьох зцілив від недуг. Багато

людей увірували в Христа, але місцевий прави�

тель Егеат зненавидів апостола, назвавши його

вчення божевіллям, і засудив Андрія до розп’ят�

тя. Щоб святий Андрій довше страждав і щоб не

викликати швидкої смерті, його прив’язали до

хреста на зразок букви X, не вбиваючи цвяхів у

руки і ноги.

Перед розлученням душі з тілом небесне світло

осяяло хрест Андрія, і в його променях апостол

відійшов у Царство Боже. Це сталося близько 62

року після Різдва Христового. Шлях поширення

добра — це шлях страждань, адже воно завжди

стикається зі злом. Слово Боже говорить: “Хрис�

тос постраждав за нас і залишив нам приклад,

щоб пішли ми слідами Його.” Апостол Андрій

вповні наслідував цей приклад.

Все це говорить про те, що апостола Андрія

справді можна вважати садівничим християнства

в Україні. Апостол Андрій, безумовно, був і про�

повідував на нашій землі, можливо, що і плив на�

шим Дніпром. Можна сумніватися, чи підіймав�

ся він так високо, чи справді побував у Києві. Хо�

ча це цілком вірогідно. Але для визнання Церкви

Української Церквою Первозваною досить і того,

що апостол Андрій дійсно був на Українській

землі і навчав наших предків Слова Божого. Ціл�

ком можливо, що вже від часу апостола Андрія

християнство ніколи не переводилося в нас, а по�

стійно мало більше чи менше число своїх при�

хильників аж до офіційного охрещення в 988 ро�

ці України�Руси князем Володимиром

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української Православної 

Церкви

Голосіїв зустріне Новий рік 
та Різдво яскравими концертами 
та виставами
Аби Новорічні та Різдвяні свята запам’ятались

всім олосіївцям, додали аз ово о настрою та за-
лишили з ад на майб тнє, районна влада запла-

н вала низ заходів.
Та , 19 р дня в Голосіївсь ом пар льт ри та відпочин ім.

М. Рильсь о о відб деться вели е театралізоване новорічне дійство —
засвічення центральної районної ялин и “Новорічна зір а сяє — в Го-
лосієво збирає!”. Б дино дитячої та юнаць ої творчості запрош є
малеч на фоль лорно-розважальне дійство до Дня Свято о Ми олая
“Ой, хто, хто Ми олая любить?”. З 15 по 30 р дня бібліоте ах, до-
ш ільних та ЗНЗ район пройд ть літерат рно-м зичні свята та дитячі
ран и “Рано вранці до схід сонця ст а Ми олай в ві онце! Він не спіз-
ниться, бо знає: всі че ають Ми олая!”. Для меш анців мі рорайон
“Конча-Заспа” 29 р дня місцевий Б дино льт ри по аже новорічн
театралізован про рам “Новий рі завітав, зі святом всіх привітав: і
старих, і малих, всіх остей доро их”; а до Різдвяних свят під от вав
онцерт за частю аматорсь их фоль лорних оле тивів “Дозвольте
нам оляд вати, ваш дім звеселяти, Христа прославляти!”. Особлива
ва а ці свят ові дні приділена дітям-сиротам, позбавлених бать ів-
сь о о пі л вання, та тим, я і опинились с ладних життєвих обстави-
нах. На них че ає передноворічна вистава та подар н и від Ми олая.
Не залишиться без ва и і малеча з відділення соціально-медичної ре-
абілітації, я і хворі на ДЦП, а та ож роз мово відсталі з раженням
ЦНС — для них під отовлена свят ова про рама “Ми олай ро є по
планеті”, а до Ново о ро — привітання з подар н ами.
Молодь Голосієва матиме змо розважитись на молодіжних вечір-
ах “Новорічні забави” та взяти часть свят ових спортивних зма ан-
нях на б дь-я ий сма

На Подолі організують заходи 
з нагоди Всеукраїнського тижня 
права
Під час Все раїнсь о о тижня права з 10 до 15
р дня Подільсь ом районі заплановано проведен-
ня різноманітних заходів навчальних за ладах, біб-

ліоте ах, л бах за місцем проживання. Та , 10 р дня в подільсь их
ш олах відб вся Все раїнсь ий ро “Права людини” з на оди про о-
лошення За альної де ларації прав людини. Та ож протя ом тижня в
навчальних за ладах район пройд ть тематичні ро и, виховні одини,
бесіди, ле ції, правові брейн-рин и, ві торини, он рси малюн ів на
правов темати , з стрічі за р лим столом зі співробітни ами ор а-
нів юстиції та правоохоронних ор анів. У бібліоте ах Подол заплано-
вані ниж ові вистав и, вистав и-поради, правові одини, пере ляди
правової літерат ри, бесіди на тем За альної де ларації прав людини.
З метою підвищення рівня правової освіти дорослих та дітей до прове-
дення Все раїнсь о о тижня права дол чилися всі за лади освіти та
льт ри Подільсь о о район

Відбулася зустріч керівництва 
Шевченківського району  
з податківцями
У Центрі обсл ов вання платни ів подат ів ДПІ

Шевчен івсь ом районі відб лась ділова з стріч оло-
ви Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зіміна з місцевим начальни ом держав-
ної подат ової інспе ції Святославом Назар ом.
Прис тніх ознайомили з тим, я на пра тиці втілюється життя о-

ловний принцип реформ вання подат ово о відомства — перетворен-
ня з фіс ально о ор ан на сервісн сл жб . В перш чер , це новий
подат овий сервіс, поп лярний серед підприємців — без оштовний
сертифі ат від ритих лючів (еле тронно-цифровий підпис для рома-
дянина), за допомо ою я их вони мають можливість ви ористов вати
всі перева и систем еле тронно о звіт вання та відправляти подат ові
де ларації через мереж Інтернет. Після ознайомлення з принципами
орист вання системою “Еле тронна чер а” та іншими подат овими
сервіcами, я их застосовані нові с часні техноло ії, сторони дійшли
спільно о виснов , що процес поліпшення обсл ов вання платни ів
подат ів та меш анців Шевчен івсь о о район з від риттям ЦОПП не
заверш ється, ос іль и ерівни и і ДПІ, і РДА б д ть й надалі дос о-
налювати напрями діяльності, по ли ані підняти я ість надання адмі-
ністративних та інформативних посл шевчен івцям на вищий рівень.
В цьом онте сті часни и з стрічі найбільш перспе тивним визнали
порядо державної реєстрації с б’є тів осподарювання та підприєм-
ців — фізичних осіб за принципом “Єдино о ві на”

У Деснянській РДА провели 
засідання бюджетної комісії
Заст пни олови Деснянсь ої РДА А. Гота провів за-

сідання омісії з питань забезпечення своєчасності і пов-
ноти сплати подат ових та інших надходжень до бюдже-
т район .

У заході взяли часть начальни районно о фінансово о правління
В. Ваврічина, начальни правління б дівництва, архіте т ри та земле о-
рист вання В. Кривошей, заст пни начальни а районної подат ової ін-
спе ції І. Крас ля, начальни правління з питань майна ом нальної влас-
ності Ю. Ро атю , оловний фахівець відділ е ономічно о аналіз , фінан-
сів виробничої сфери і енер оносіїв фінансово о правління І. Стадни . Під
час засідання б ло проаналізовано стан подат ово о бор по сплаті за
землю підприємств район та ви онання надходжень від орендної плати
за орист вання цілісним майновим омпле сом та іншим майном, що пе-
реб ває ом нальній власності.Керівни фінансово о правління Дес-
нянсь ої РДА В. Ваврічина поінформ вала про стан ви онання бюджет
район с ладі бюджет міста станом на інець листопада та обся по-
дат ово о бор . З цьо о питання звіт вав заст пни ендире тора ДП
“Національна інемати а У раїни” В. Марчен о, а ви он ючий обов’яз и
ерівни а КП “Житлоремб дсервіс” А. Шевчен о доповів щодо заходів з
по ашення існ ючо о на підприємствах бор .
Начальни правління з питань майна ом нальної власності Деснян-

сь ої РДА Ю. Ро атю розповів про діяльність правління щодо сплати
орендної плати підприємствами-балансо трим вачами

Новини районівКадети організували 
головний бал року
Юні кавалери тренувались тричі на тиждень, опановуючи полонез,
польку та вальс

Спеціально для полонез , я им розпочався бал, дівчата одя н ли білі с ні

Понад сотня пар за р жляли вальсі в стінах Київсь о о війсь ово о ліцею імені Івана Бо на
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про проведення від ритих ( он рсних) тор ів

ЗАМОВНИК: П блічне а ціонерне товариство "Київхліб"
Ідентифі аційний од: 00381574
Місцезнаходження: 04080, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 83
Адреса веб-сайт на я ом додат ово розміщ ється інформація про за півлю

www.kyivkhlib.ua
Інформація про предмет за півлі:
Борошно пшеничне вищо о сорт , борошно пшеничне першо о сорт , борош-

но пшеничне др о о сорт .
Кіль ость — за потребою.
Я ість товар : Я ість борошна повинна відповідати нормативно-технічній до-
ментації і підтвердж ватись я існим посвідченням, виданим атестованою лабо-

раторією.
Місце постав и товарів: м. Київ, дочірні підприємства ПАТ "Київхліб." Дос-

тав а товар здійснюється за рах но Постачальни а спецтранспортом (борош-
новозами), що має санітарні паспорти.
Постав а товар : з ідно заяво Замовни а протя ом 1 вартала 2012 р.

(січень, лютий, березень).
Місце отримання до ментації он рсних тор ів: м. Київ, в л. Межи ір-

сь а, 83, тел. (044) 277-70-24
Подача пропозицій он рсних тор ів:
Місце: 04080, м. Київ, в л. Межи ірсь а, 83, спосіб подання пропозицій — особисто;
Стро : 17.12.2012 ро до 16.00 за иївсь им часом, тел. (044) 277-70-24, 277-70-38.
Роз риття пропозицій он рсних тор ів:
Місце проведення: П блічне а ціонерне товариство "Київхліб", м. Київ, в л. Ме-

жи ірсь а, 83 (8 поверх, зала засідань).
Дата: 18.12.2012р. об 11.00 за иївсь им часом.

У четвер, 13 р дня, Свята Право-
славна Цер ва молитовно з ад вати-
ме пам’ять свято о апостола Андрія
Первозвано о. Саме йом , апостол
слов’ян, ми, раїнці, вдячні за йо о
єван ельсь проповідь на нашій
землі. Життя то о, хто приніс нам
звіст про Істин та Життя, йтиме
мова в цій статті.



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 28.12.10 № 508/5320 
"Про деякі питання надання житла 
у власність потерпілим громадянам 

від діяльності групи будівельних компаній "Еліта
Центр" 
Рішення Київської міської ради № 215/8499 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто
герой  Київ", з метою
захисту прав громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта
Центр" Київська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 28.12.10 № 508/5320 "Про деякі питання надання житла у власність потрепілим
громадянам від діяльності групи будівельних компаній "Еліта�Центр" (зі змінами, внесеними рішенням Київської міської ради від 26.01.12 №15/7352)
зміни, а саме: Позиції 83 та 119 додатка 1 викласти у такій редакції.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про створення 
Центру соціально
психологічної реабілітації 

для дітей та молоді з функціональними обмеженнями 
в Оболонському районі 

міста Києва
Рішення Київської міської ради № 236 /8520 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 2, 4 Закону України “Про основи соціаль

ної захищеності інвалідів в Україні”, пункту 11 статті 7, пункту 3 статті 10 Закону України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та мо

лоддю”, статей 5, 11, 14 Закону України “Про реабілітацію інвалідів України”; постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2005
№ 877 “Про затвердження Типового положення про центр соціально
психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними
обмеженнями” та з метою надання комплексних соціально
психологічних реабілітаційних послуг дітям та молоді з функціональни

ми обмеженнями Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Центр соціально�психологічної реабілітації для дітей та мо�
лоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва
та передати до сфери управління Оболонської районної в місті Києві дер�
жавної адміністрації.

2. Затвердити Положення про Центр соціально�психологічної реабіліта�
ції для дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському
районі міста Києва, що додається.

3. Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації:
3.1. Здійснити організаційно�правові заходи, пов’язані з державною ре�

єстрацією юридичної особи, зазначеної в пункті 1 цього рішення.
3.2. При складанні бюджетного запиту передбачити видатки на функціо�

нування Центру соціально�психологічної реабілітації для дітей та молоді з
функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва в ме�
жах доведеного обсягу видатків на відповідний рік.

4. Оболонському районному в місті Києві центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді:

4.1. Здійснити організаційно�правові заходи, пов’язані з виконанням
пункту 1 цього рішення.

4.2. Передати на праві оперативного управління майно Центру соціаль�
но�психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обме�
женнями в Оболонському районі міста Києва для здійснення ним діяльно�
сті згідно з положенням.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з гуманітарних питань та постійну комісію Київради з питань сім’ї,
молоді та спорту

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 01.11. 2012 року № 236/8520

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр соціально
психологічної реабілітації для
дітей та молоді з функціональними обмеженнями

в Оболонському районі міста Києва

1. Центр соціально�психологічної реабілітації для дітей та молоді з функ�
ціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва (далі —
Центр реабілітації) є соціальним закладом соціального обслуговування ді�
тей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років, ме�
тою діяльності якого є відновлення та підтримка їх фізичного та психічного
стану, їх адаптація та інтеграція у суспільство.

2. Центр реабілітації у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів Укра�
їни, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського місь�
кого голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), наказами Київського міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також Положенням
про центр.

3. Центр реабілітації утворений Київською міською радою. Установа за�
снована на комунальній власності територіальної громади міста Києва. За�
сновником та власником установи є територіальна громада міста Києва, від
імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

4. Утримання Центру реабілітації здійснюється за рахунок коштів бюдже�
ту м. Києва, передбачених для виконання програм, спрямованих на роз�
в’язання проблем дітей та сімей.

5. Основними завданнями Центру реабілітації є надання психологічних,
соціально�педагогічних, соціально�медичних, юридичних та інформаційних
послуг дітям та молоді з функціональними обмеженнями та членам їх сімей.

6. Центр реабілітації відповідно до покладених на нього завдань:
— забезпечує розроблення та виконання реабілітаційних програм;
— надає різні види соціальних послуг;
— залучає батьків до співпраці в процесі реабілітації, дає їм методичні

поради;
— організовує клуби за інтересами, проводить конкурси, фестивалі;
— організовує проведення заходів, спрямованих на успішну реабілітацію

та інтеграцію в суспільство дітей та молоді, що в ньому перебувають;
— направляє у разі потреби осіб, які звернулись до Центру реабілітації,

до інших закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх по�
треб.

7. Центр реабілітації має право:
— визначати форми та методи роботи за погодженням з Оболонською

районною в місті Києві державною адміністрацією;
— залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг під�

приємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів;
— використовувати згідно із законодавством кошти міжнародної фінан�

сової допомоги та міжнародні гранти, благодійну допомогу.
8. Центр реабілітації проводить свою діяльність з дотриманням принци�

пів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, кон�
фіденційності, поваги до особистості. Послуги надаються Центром реабілі�
тації на безоплатній основі.

9. Координацію роботи Центру реабілітації, його діяльність, здійснює
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація, організаційно�
методичне забезпечення покладається на Київський міський центр соціаль�
них служб для сім’ї, дітей та молоді та Оболонський районний в місті Києві
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

10. Центр реабілітації підконтрольний та підзвітний органу, який його ут�
ворив, та Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації.

11. Центр реабілітації у своїй діяльності взаємодіє із структурними
підрозділами Оболонської районної в місті Києві державної адміністра�
ції у сфері молоді та спорту, соціального захисту, охорони здоров’я,
освіти, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх
підпорядкування та форми власності, громадськими організаціями та
благодійними фондами.

12. Зарахування до Центру реабілітації здійснюється згідно з нака�
зом директора Центру реабілітації на підставі: заяви одного з батьків
дитини або особи, що їх замінює, чи повнолітньої дієздатної особи за
наявності документа, що посвідчує особу заявника та дитини, довідки
медичного закладу про відсутність хвороб у гострому періоді або за�
гострення хронічних чи психічних захворювань та про можливість пе�
ребування в дитячому колективі.

13. Відрахування особи з Центру реабілітації здійснюється згідно з
наказом директора Центру реабілітації:

— у разі подання відповідної заяви одним з батьків дитини або осо�
бою, що їх замінює, чи повнолітньою дієздатною особою;

— після завершення індивідуальної програми реабілітації;
— якщо особа не відвідує Центр реабілітації без поважних причин

протягом більше як 1 місяць;
— у разі одноразового грубого або систематичного порушення пра�

вил внутрішнього розпорядку Центру реабілітації.
14. Центр реабілітації очолює директор, який призначається на по�

саду та звільняється з посади розпорядженням голови Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації за погодженням із Київ�
ським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
постійною комісією Київради з питань гуманітарної політики.

15. Директор Центру реабілітації:
— організовує його роботу, несе персональну відповідальність за

виконання покладених на Центр реабілітації завдань, визначає ступінь
відповідальності його працівників;

— звітує про роботу Центру реабілітації перед Оболонською
районною в місті Києві державною адміністрацією, Київським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Оболонським
районним в м. Києві центром соціальних служб для сім’ї, дітей та мо�
лоді;

— затверджує структуру Центру реабілітації за погодженням з Обо�
лонською районною в місті Києві державною адміністрацією;

— призначає на посаду та звільняє з посади працівників відповідно
до діючого законодавства про працю, вживає заходи щодо їх заохо�
чення та притягнення до відповідальності;

— затверджує посадові інструкції працівників;
— затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру реабілітації

та контролює їх виконання;
— видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює

їх виконання;
— укладає договори, діє від імені Центру реабілітації і представляє

його інтереси;
— організовує підвищення кваліфікації працівників центру;
— розглядає листи, заяви, скарги громадян з питань, що належать

до компетенції Центру реабілітації, вживає відповідні заходи щодо ви�
рішення порушених питань;

— затверджує та організовує ведення номенклатури справ Центру ре�
абілітації.

17. Центр реабілітації володіє та користується майном, придбаним
та переданим йому в установленому порядку. Майно установи нале�
жить до комунальної власності територіальної громади м. Києва і за�
кріплене за нею на праві оперативного управління.

Установа має право виключно за згодою власника або уповноваже�
ного ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в
оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заста�
ву нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також спи�
сувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

18. Штатний розпис Центру реабілітації затверджує заступник голо�
ви Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов’язків.

19. Центр реабілітації має право придбавати та орендувати облад�
нання, необхідне для забезпечення його функціонування. Установа
здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяль�
ності і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, вста�
новленому законодавством України. Фінансова звітність установи на�
дається Головному управлінню комунальної власності м. Києва вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) в установленому порядку.

20. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в
органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням,
штампи та бланки.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про перейменування 
комунального автотранспортного підприємства № 273904 

та реорганізацію комунального підприємства 
“Підрядне спеціалізоване шляхове 
ремонтно
будівельне управління”

Рішення Київської міської ради № 303/8587 від 1 листопада 2012 року
Відповідно до статей 59, 91 Господарського кодексу України, пункту 1 статті 26 та статті 60 Закону України “Про місцеве самовря


дування в Україні”, статті 104 Цивільного кодексу України, враховуючи лист ПАТ “АК “Київводоканал” від 06.03.2012 № 625/41, та
з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста та створення сприятливих умов для ефектив

ного надання послуг населенню Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати комунальне автотранспортне підприємство
№ 273904 в комунальне підприємство “Шляхове ремонтно�будівельне
управління”.

2. Реорганізувати комунальне підприємство “Підрядне спеціалізоване
шляхове ремонтно�будівельне управління” шляхом його приєднання до
комунального підприємства “Шляхове ремонтно�будівельне управління”.

3. Взяти до відома, що комунальне підприємство “Шляхове ремонтно�
будівельне управління” є правонаступником реорганізованого комуналь�
ного підприємства “Підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно�будівель�
не управління” та комунального автотранспортного підприємства
№ 273904.

4. Протягом 3�х місяців з моменту прийняття цього рішення передати
ПАТ АК “Київводоканал” у володіння та користування на умовах, визначе�
них договором на володіння та користування майном територіальної гро�
мади міста Києва від 01.12.2006, укладеним між ПАТ “АК “Київводоканал”
та Київською міською державною адміністрацією, нежилі будівлі, споруди
та приміщення, які розміщені на вул. Військовий проїзд, 6, враховуються
на балансі комунального підприємства “Підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно�будівельне управління” та відносяться до комунальної власності
територіальної громади міста Києва, згідно з додатком до цього рішення.

5. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити передачу майна відповідно до пункту 4 цього рішення.

6. Взяти до відома, що ПАТ “АК “Київводоканал” здійснює за власні
кошти будівництво необхідних приміщень для зберігання техніки на тери�
торії за адресою: м. Київ, просп. Московський, 26а, відповідно до діючо�
го порядку.

7. Комунальному підприємству “Шляхове ремонтно�будівельне управ�
ління”, як користувачу території, виступити замовником будівництва не�
обхідних приміщень для зберігання техніки.

8. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації):

8.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

8.2. Привести свої нормативно�правові акти у відповідність із цим рі�
шенням.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 01.11. 2012 року № 303/8587

Перелік
нежилих будівель, приміщень та споруд,

які розташовані на вул. Військовий проїзд, 6 
та передаються у володіння та користування 

ПАТ "АК "Київводоканал"

83. Бачинський 
Іван 
Миколайович 

01.09.2012 №135 Проспект Маяковського, 1�3 94 2 66,56

№
п/п Призначення Площа, кв. м Рік будівництва

1. Адміністративне (контора) 175,0 1981

2. Майстерня 854,0 1981

3. Майстерня 484,4 1981

4.  Складські приміщення (матеріальний склад) 281,8 1981

5. Приміщення складу ПММ 349,6 1981

6. Будинок диспетчерської 85,1 1981

7. Будинок побутового центру 73,0 1981

8. Будинок лазні 87,1 1981

9. Будинок підстанції 27,5 1981

10. Трансформаторна підстанція 25,6 1981

ВСЬОГО: 2407,1 —

119.

Деркач Павліна Павлівна

Невідемська 
Людмила 
Яківна

01.09.2012 №136

Проспект Маяковського, 1�3 40 3 97,98

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про затвердження 
міської цільової програми “Нагороди” 

на 2012—2016 роки
Рішення Київської міської ради № 226 /8510 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до статті 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 3 Закону України “Про столицю Укра

їни — місто
герой Київ”, рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 “Про Порядок розроблення, затвердження та
виконання міських цільових програм у місті Києві”, з метою нагородження киян заохочувальними відзнаками Київського міського
голови і відзнаками Київської міської державної адміністрації, враховуючи необхідність вирішення питань фінансування витрат
на виготовлення, закупівлю та урочисте їх вручення, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму “Нагороди” на 2012—2016 ро�
ки, що додається.

2. Фінансування цієї програми здійснювати за рахунок асигнувань, пе�
редбачених у бюджеті м. Києва.

3. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс�
трації) щорічно при підготовці та винесенні на розгляд Київради проекту
бюджету м. Києва на наступні роки враховувати потребу у видатках апа�
рату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) на виконання міської цільової програми “Нагороди” на
2012—2016 роки з метою забезпечення організації виготовлення необхід�

ної нагородної продукції і закупівлі іменних годинників Київського місько�
го голови і голови Київської міської державної адміністрації..

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку і по�
стійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональ�
них, міжнародних зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток до рішення
Київської міської ради

від 01.11. 2012 року № 226/8510

Міська цільова програма 
“Нагороди” на 2012—2016 роки

Розділи міської цільової програми “Нагороди” на 2012—2016 роки (да�
лі — програма):

— визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;
— мета та основні завдання програми;
— джерела фінансування програми;
— координація та контроль за ходом виконання програми;
— очікуваний результат реалізації програми;
— паспорт програми (додаток 1);

— напрями діяльності та заходи програми (додаток 2);
— ресурсне забезпечення програми (додаток 3);
— результативні показники програми (додаток 4).

Визначення проблеми, на розв’язання якої 
спрямована міська цільова програма “Нагороди” 

на 2012—2016 роки

Міську цільову програму “Нагороди” на 2012 — 2016 роки розроблено
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 12 грудня 2012 року

відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про місцеві державні адміністрації”, “Про столицю України — місто�герой
Київ”, Бюджетного кодексу України.

Київська міська рада та виконавчий орган Київської міської ради (Київ�
ська міська державна адміністрація) беруть участь у відзначенні держав�
них і професійних свят, подій державного і місцевого значення. Відповід�
но до цього Київською міською радою та Київською міською державною
адміністрацією було засновано ряд заохочувальних відзнак, якими наго�
роджуються кияни за досягнення визначних успіхів у професійній діяльно�
сті, вагомий особистий внесок у соціально�економічний, науково�техніч�
ний, культурно�освітній розвиток столиці, багаторічну сумлінну працю,
високий професіоналізм.

Зазначена програма спрямована на втілення конкретних заходів, по�
в’язаних із нагородженням киян заохочувальними відзнаками Київського
міського голови та відзнаками Київської міської державної адміністрації до
державних, професійних свят та ювілейних дат, а також в інших випадках,
що визначаються Київським міським головою і головою Київської міської
державної адміністрації; виготовленням, закупівлею та їх врученням.

Ці заходи потребують виділення бюджетних асигнувань відповідному
розпорядникові.

Визначення мети програми 
та основні завдання програми

Мета програми полягає в організаційному та матеріально�технічному
забезпеченні процесу нагородження киян, а також належної організації
заходів з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, ви�
значних пам’ятних подій та інше.

Основними завданнями програми є забезпечення єдиної нагородної
політики та формування позитивного іміджу столиці України, створення
додаткових організаційних, фінансових і матеріально�технічних умов для
виконання програми.

Джерела фінансування програми
Фінансове та матеріально�технічне забезпечення програми здійсню�

ється за рахунок коштів, затверджених бюджетом м. Києва. При цьому
орієнтовний обсяг видатків на виконання заходів програми може зміню�
ватися у зв’язку із інфляційними процесами та можливостями доходної
частини м. Києва.

Координація та контроль за ходом 
виконання програми

Координатор — заступник голови Київської міської державної адмініс�
трації — керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації); контроль виконання заходів про�
грами здійснюється відповідальним виконавцем — апаратом виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Інформація про хід виконання програми і використання бюджетних
коштів надається відповідальним виконавцем програми Головному управ�

лінню економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Головному фінансовому
управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку щороку: за 1 півріччя до 25
вересня та за рік до 25 березня.

Очікуваний результат реалізації програми
Реалізація цієї програми сприятиме:
— удосконаленню нагородної справи у місті Києві, забезпеченню її

розвитку на засадах демократичності, відкритості, гласності та прозоро�
сті, підвищенню соціального значення міських нагород, комплексного
розв’язання правових, організаційних та інших проблем у цій сфері, опе�
ративного розв’язання проблемних питань;

— покладанню персональної відповідальності на керівників структур�
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) щодо неухильного додержання вимог за до�
бір кандидатур до нагородження і належну підготовку відповідних доку�
ментів;

— удосконаленню організаційного забезпечення діяльності структур�
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) щодо нагородження киян, погодження та об�
говорення в установленому порядку пропозицій з додержанням вимог
щодо послідовності та періодичності відзначення міськими нагородами;
виготовлення, закупівлі нагород та їх вручення;

— створенню системи надання кваліфікованої консультативної допо�
моги кадровим службам підприємств, установ та організацій з питань під�
готовки нагородних матеріалів;

— запровадженню прозорого механізму визначення кількості осіб, які
можуть бути нагородженими, з урахуванням, зокрема, чисельності пра�
цюючих у галузях господарства та інших сферах діяльності, суспільної
значущості відповідної діяльності;

— створенню картотеки нагороджених заохочувальними відзнаками
Київського міського голови та Київської міської державної адміністрації;

— забезпеченню гласного висунення кандидатур для нагородження у
трудових колективах підприємств, установ, організацій незалежно від ти�
пу і форми власності, максимальної відкритості проходження пропозицій
щодо нагородження через відповідні веб�сторінки місцевих органів вико�
навчої влади.

Здійснення комплексу заходів, передбачених цією програмою, забез�
печить подальший розвиток системи нагород у місті відповідно до сучас�
них вимог, підвищить їх стимулюючу роль, довіру громадськості до міс�
цевих органів влади у цій сфері.

Виконання програми буде сприяти підвищенню патріотизму, націо�
нальної свідомості, соціальної активності жителів міста Києва.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1 
до міської цільової програми 

"Нагороди" на 2012�2016 роки

Паспорт міської цільової програми 
“Нагороди” на 2012
2016 роки

Додаток 2 
до міської цільової програми 

"Нагороди" на 2012�2016 роки

Напрями діяльності та заходи міської цільової програми 
"Нагороди" на 2012
2016 роки

(надруковано окремо) 

1. Ініціатор розроблення програми Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
програми

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради від 21.06.2012
№1045 "Про розробку проекту міської цільової програми "Нагороди" на
2012�2016 роки"

3. Розробник програми Апарат  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

4. Співрозробники програми Управління справами виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

5. Замовник (відповідальний виконавець) програми Апарат  виконавчого  органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) програми Київська міська рада, Управління справами виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

7. Термін реалізації програми 2012�2016 роки

8. Місцеві бюджети, які беруть участь у виконанні
програми

Бюджет м.Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних
для реалізації програми, всього, у тому числі:

2650900 грн.
2915990 грн. 
3207589 грн. 
3528347 грн.
3881181 грн.

на 2012 рік 
на 2013 рік 
на 2014 рік 
на 2015 рік 
на 2016 рік

9.1
.

коштів бюджету м.Києва
Всього: 16184007 грн.

№ з/п Зміст заходів Виконавці
Термін
виконання

2.1. Організація і вирішення питань щодо підготовки
нагородних матеріалів, об'єктивності визначення
особистих заслуг осіб, яких пропонується відзначити

Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районні в місті Києві
державні адміністрації

Постійно

2.2. Участь у межах компетенції у вирішенні питань
фінансового та матеріально�технічного забезпечення
реалізації міської цільової програми "Нагороди" на
2012�2016 роки

Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
структурні підрозділи виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Постійно

2.3. Здійснення  контактів з відповідними структурними
підрозділами виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
щодо підготовки нагородних матеріалів, організації
вручення міських нагород

Апарат виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Постійно 

2.4. Підготовка проектів розпоряджень Київського
міського голови та розпоряджень виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) щодо нагородження
відзнаками

Секретаріат Київської міської ради, апарат
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Постійно

2.5. Координація роботи структурних підрозділів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністрацій
щодо підготовки нагородних матеріалів у терміни,
визначені розпорядженнями Київського міського
голови та виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

2.6. Надання кваліфікованої консультативної допомоги
кадровим службам підприємств, установ та
організацій з питань підготовки нагородних
матеріалів

Апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

2.7. Забезпечення участі Київського міського голови,
заступника міського голови � секретаря Київради,
голови Київської міської державної адміністрації,
першого заступника голови, заступників голови
Київської міської державної адміністрації  в
урочистих врученнях нагород з нагоди державних,
професійних та ювілейних дат та інших заходах за
їх участю

Секретаріат Київської міської ради, апарат
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)

Постійно

2.8. Організація тематичних семінарів з питань
нагородження

Апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

Постійно

2.9. Забезпечення висвітлення в засобах масової
інформації та на веб�сторінках міської влади
заходів, які здійснюються щодо нагородження
киян, а також діяльності осіб, нагороджених
відзнаками

Апарат виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації), структурні підрозділи виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

Постійно

Показники 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік

Показники затрат:

кількість подань підприємств, установ та організацій
про нагородження заохочувальними відзнаками, що
надійшли до виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)

2493 2759 3034 3337 3671

Показники продукту:

кількість осіб, нагороджених заохочувальними
відзнаками

2380 2618 2880 3168 3485

Показники якості:

динаміка охоплення осіб, яких планується нагородити
(%)

90 95 95 95 95

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік Усього витрат на
виконання
програми

Обсяг ресурсів,
усього, у тому
числі:

2650900 2915990 3207589 3528347 3881181 16184007

Бюджет м.Києва 2650900 2915990 3207589 3528347 3881181 16184007

Кошти інших
джерел

� � � � � �

Додаток 4 
до міської цільової програми 

"Нагороди" на 2012 � 2016 роки 

Результативні показники міської цільової програми "Нагороди" 
на 2012
2016 роки

Додаток 3 
до міської цільової програми 

"Нагороди" на 2012 — 2016 роки

Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Нагороди" 
на 2012
2016 роки 

грн.

Про затвердження 
списку лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок

молоді у розвиток місцевого самоврядування 
Рішення Київської міської ради № 232/8516 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування,
затвердженого рішенням Київради від 27. 10. 2005 №256/3717, та враховуючи клопотання Головного управління у справах сім’ї,
молоді та спорту виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 14.09.2012 №2763, з метою залучення молоді
до розвитку місцевого самоврядування, морального і матеріального заохочення її кращих представників за досягнення значних
результатів у вирішенні соціальних і правових питань Київська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити список лауреатів на присудження Премії Київської
міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування
згідно з додатком. 

2. Дипломи лауреатів Премії Київської міської ради та її грошові
частини вручити нагородженим особам відповідно до пункту 8
Положення про Премію Київської міської ради за внесок молоді у
розвиток місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Київради
від 27.10.2005 № 256/3717.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток до рішення  
Київської міської ради від 01.11.2012 № 232/8516

Список
лауреатів на присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток

місцевого самоврядування у 2012 році 

№
з/п 

Прізвище,
ім'я, 

по батькові 

Місце роботи
(навчання),

посада 

Подання Відомості про досягнення 

1. Бездольна
Тетяна
Сергіївна
03.04.1984 р.н.

Головний
спеціаліст
відділу по
роботі з
депутатськими
фракціями та
групами
секретаріату
Київради 

Київська
міська рада 

Бездольна Т.С. працює головним спеціалістом відділу по роботі з
депутатськими фракціями та групами. За час перебування на цій посаді
зарекомендувала себе як ініціативний та дисциплінований працівник.
Бездольна Т.С. здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне та

консультаційно�методичне забезпечення діяльності депутатських фракцій
та груп, сприяє взаємодії депутатських фракцій зі структурними
підрозділами секретаріату Київської міської ради та структурними
підрозділами апарату виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації). За дорученням керівництва Бездольна Т.С.
виконує відповідальні завдання: складає проекти рішень Київради,
здійснює підготовку проектів депутатських звернень та запитів, розглядає
звернення громадян, юридичних осіб, готує проекти відповідей, здійснює
підготовку матеріалів для проведення засідань депутатських фракцій,
складає щоквартальний та щорічний звіти про роботу депутатів; фракцій,
надає методичну та організаційну допомогу депутатським фракціям та
групам при проведенні ними науково�практичних конференцій, семінарів,
"круглих столів", інших заходів, виконує інші доручення керівництва
секретаріату Київради. Бездольна Т.С. уміло застосовує свої знання в
практичній роботі, повсякденно дотримується правил поведінки
державного службовця, проявляє творчий підхід до справи. В стосунках з
колегами та депутатами Київради ввічлива, уважна, тактовна. За вагомі
досягнення професійній діяльності, плідну працю, активну громадську
діяльність нагороджена Подякою Київського міського голови (2011). 

Продовження в наступному номері
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 12 грудня 2012 року

Таємниця "кінця світу" 
розкрита
Костянтин Стогній дослідив пророцтва майя у новому фільмі

Пристрасті навколо "кінця

світу" племені майя вирують:

хтось продає "набори" з усім

необхідним, хтось будує бун�

кери або збирається поїхати

за місто. "Ще з початку року

було зрозуміло, що навколо

теми апокаліпсису піднімуть

ажіотаж. Я вирішив зробити

фільм до цієї дати, тому що

люди самі можуть спровоку�

вати що завгодно,— розповів

режисер стрічки Костянтин

Стогній.— Багато журналіс�

тів ганяються за сенсаціями

і, показуючи ритуальний ка�

мінь, запевняють, що він

вказує на кінець світу. У са�

мій Південній Америці до

цієї події ставляться по�різ�

ному. Так, президенти Вене�

суели і Еквадору запустили

зворотний відлік до 21 груд�

ня. Прості ж люди вірять, що

щось відбудеться, але це не

буде катастрофою, вони го�

туються духовно. В селищах

Гватемали задобрюють богів,

приносячи в дар кольорову

кукурудзу".

Щоб розвіяти всі міфи

про апокаліпсис, українська

експедиція Костянтина

Стогнія відправилася до

Мексики і Гватемали в місця

цивілізації майя. За три

тижні команда з 12 чоловік,

до якої увійшли журналіс�

ти, оператори, археологи,

міжнародні експерти, про�

йшли маршрут довжиною

6600 кілометрів, досліджу�

ючи знайдені артефакти. Як

з'ясувалося, лише на одному

камені ("Монумент 6" з му�

зею в Тортугеро, Мексика)

провіщається подія 21 груд�

ня 2012 року, однак частина

ієрогліфів стерта, а друга

частина незаконно зберігає�

ться в американському музеї

"Метрополітен", тому отри�

мати повну інформацію не�

можливо. "У майя навіть не

існувало поняття "кінець

світу", є лише зміна цик�

лів,— запевняє учасник екс�

педиції, археолог Юрій По�

люхович, який вміє читати

на мові майя.— Просто за�

кінчиться епоха" Третє Сон�

це" і почнеться нова — "Чет�

верте Сонце". Ніякого су�

провідного тексту до цього

календаря немає, тому не�

зрозуміло, що саме буде".

Більш того, творці фільму

знайшли в місті майя Па�

ленке на панелі Храму На�

писів дату — 11 вересня 4772

нашої ери, яка знаменує за�

кінчення ще більшого циклу

у вісім тисяч років. Крім

цього, дослідники виявили

багато інших цікавих речей:

наприклад, що дахи будин�

ків в одному з селищ майя

дуже схожі на українські

стріхи, тільки з іншого мате�

ріалу, а також, що, можливо,

на розвиток майя вплинули

інші, більш розвинені циві�

лізації.

Прем’єра стрічки "Кінець

світу" відбудеться в не менш

містичну дату — 12.12.12 —

12 грудня о 23.52 на телека�

налі ICTV. А з 7 по 18 грудня

ведучий проводить благо�

дійний інтернет�аукціон: на

продаж буде виставлено 12

лотів — атрибутів культури

майя. Вторговані кошти

підуть на придбання уні�

кальної бібліотеки та фото�

архіву для Учбово�науково�

го Мезоамериканського

центру імені Юрія Кнорозо�

ва, який займається дослі�

дженням стародавніх аме�

риканських народів, зокре�

ма майя

Мистецтво з історією
У столиці показують антикваріат та шедеври живопису
Марія БЄЛЯЄВА
"Хрещатик"

До 16 р дня в "Мис-
тець ом Арсеналі"
триває V Вели ий ан-
ти варний салон,
я ий традиційно да-
р є поцінов вачам
висо о о мистецтва
радість з стрічі з
ласи ою, перевіре-
ною часом. О рім ра-
ритетів анти варних
алерей та приватних
оле ціонерів, цьо о
ро в рам ах салон
представляють ще
чотири ці аві прое -
ти: "Коле ція в о-
ле ції" від чотирьох
державних м зеїв,
що знайомить з пор-
третами родини Га-
ла анів та їх родичів,
е спозиції творів
Оле си Нова івсь о о
та Анатолія Лимарє-
ва, а та ож медіа-
прое т, присвячений
Ми олі Він ранов-
сь ом .

"У Великому антикварно�

му салоні беруть участь 15

галерей з різних регіонів

України: Києва, Криму,

Дніпропетровська, Харко�

ва,— розповіла генераль�

ний директор "Мистецько�

го Арсеналу" Наталя Забо�

лотна.— З року в рік зростає

рівень експозицій, пред�

ставлені різні школи укра�

їнського живопису: букініс�

тичні колекції, меблі, іко�

ни, навіть офорти Сальва�

дора Далі. Це чудова нагода

не лише помилуватися мис�

тецтвом, яке витримало ви�

пробування часом, а й при�

дбати подарунок до Нового

року".

"Наш аукціонний дім

функціонує з 2004 року, ми

спеціалізуємося на дизайні,

класичному й сучасному

мистецтві, декілька раз на

рік проводимо аукціони. За�

раз найбільш активним рин�

ком є класичне мистецтво,

хоча сучасне також є досить

перспективним, — розповів

"Хрещатику" співвласник

аукціонного дому "Золотое

Сечение" Михайло Васи�

ленко.— Ситуація стабільна,

спостерігається оновлення

колекціонерів: клієнтів, які

купували раніше, задоволь�

нити важко, але з'являються

нові, поки що не такі вимог�

ливі".

Особливої уваги заслуго�

вують спеціальні проекти,

що представлені на Антик�

варному салоні вперше для

столичної публіки. "Ми на�

рощуємо темпи. Якщо торік

організували два спецпро�

екти, то цього року вже чо�

тири, — зауважила куратор

музейної складової Антик�

варного салону Олена

Мельник. — Ми відчуваємо

прорив, адже українські му�

зейники самі ініціюють ці

акції. Працюємо для того,

щоб якомога більше людей

побувало в наших залах".

Одразу чотири вітчизняні

музеї — Чернігівський об�

ласний художній музей іме�

ні Г. П. Галагана, Чернігів�

ський обласний історичний

музеї ім. В.В. Тарновського,

Полтавський художній му�

зей ім. М. Ярошенка та Ки�

ївський музей театрально�

го, музичного та кіномис�

тецтва України — показу�

ють "Колекцію в колекції".

Це одне з найповніших ро�

динних зібрань старого

українського портрету на

теренах Лівобережної Укра�

їни, а саме: живописна га�

лерея портретів знаного ко�

зацько�старшинського роду

Галаганів та споріднених з

ним відомих українських

родин — Розумовських, Да�

раганів, Гудовичів, Кочубе�

їв, що сформувалось протя�

гом ХVII�XIX століть, ко�

лекція живопису росій�

ських та українських ху�

дожників, знаменитий со�

киринський вертеп, фото�

графії краєвидів садиби в

Сокиринцях початку ХХ

ст., унікальні документи з

сімейного архіву Галаганів.

140�річчю від дня наро�

дження художника Олекси

Новаківського, який пра�

цював на початку ХХ сто�

ліття, присвячена виставка

із колекції професора Ми�

коли Мушинки. У малярстві

Новаківського позначились

такі течії як імпресіонізм,

символізм та експресіонізм,

набувши при тому яскраво

вираженого національного

забарвлення. Проект "Ана�

толій Лимарєв. Ретроспек�

тива" знайомить з класиком

українського мистецтва ХХ

століття "українським Ван

Гогом", одним з найкращих

майстрів живопису України,

роботи якого мало хто ба�

чив. Також на Великому ан�

тикварному салоні пред�

ставлений спецпроект

"Світлотінь" — мультиме�

дійна інсталяція, присвяче�

на пам'яті Миколи Вінгра�

новського, Олександра Дір�

довського. Відеоряд побу�

дований на основі епізоду з

фільму Олександра Дов�

женка та Юлії Солнцевої

"Повесть пламенных лет", у

якому знявся Микола Він�

грановський. Його участь в

картині була відзначена зо�

лотою медаллю за кращу чо�

ловічу роль на Міжнародно�

му Каннському фестивалі.

Нагадаємо, Великий ан�

тикварний салон в "Мис�

тецькому Арсеналі" (вул.

Лаврська, 16) працюватиме

до 16 грудня з 11.00 до

20.00

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

Мандрівни і режисер Костянтин Сто ній
зняв до ментальн стріч "Кінець світ ",
щоб відповісти на питання, що ж відб деть-
ся 21 р дня цьо о ро . Разом зі знімаль-
ною р пою й міжнародними е спертами він
поб вав ба атьох відомих місцях майя, ви-
вчаючи написи на стародавніх аменях. Ре-
з льтати зйомо лядачі змож ть побачити
вже сьо одні, 12 р дня, в ефірі теле анал
ICTV.

Відомий раїнсь ий режисер і ж рналіст Костянтин Сто ній разом зі знімальною р пою поб вав
ба атьох відомих місцях майя, а вивчивши написи на стародавніх аменях, нама ався своєм

фільмі з`яс вати, що ж відб деться 21 р дня цьо о ро

У Вели ом анти варном салоні бер ть часть 15 алерей з різних ре іонів У раїни: Києва, Крим , Дніпропетровсь а, Хар ова
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Відповіді на сканворд 

Інстит т проблем математичних машин і систем
Національної а адемії на У раїни

о олош є про намір передачі державно о нер хомо о майна
в оренд (03680, м. Київ, проспе т А адемі а Гл ш ова, 42)

1. Об'є т № 1: нежитлове приміщення, імнати № 203, 204, 205, 216, 217, 219, 224, 228,
236, за альною площею 275,60 м2, на др ом поверсі б дівлі лабораторно о орп с № 1,
вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить 874 538,00 рн., стро оренди
— 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення виробництва. Ціна оренди
становить без ПДВ 39,67 рн. за 1 м2 в місяць.

2. Об'є т № 2: офісне приміщення, імната № 315, за альною площею 33,5 м2, на третьом
поверсі б дівлі орп с 5/1, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
93 454,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 41,85 рн. за 1 м2 в місяць.

3. Об'є т № 3: с ладсь е приміщення, імната № 108, за альною площею 33,40 м2 на
першом поверсі б дівлі орп с 5/1, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р.
становить 69 675,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення:
розміщення с лад . Ціна оренди становить без ПДВ 26,08 рн. за 1 м2 в місяць.

4. Об'є т № 4: виробниче приміщення на першом поверсі в б дівлі "Енер обло ",
за альною площею 396,00 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
693 185,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
виробництва. Ціна оренди становить без ПДВ 21,88 рн. за 1 м2 в місяць.

5. Об'є т № 5: приміщення на третьом поверсі б дівлі лабораторно о орп с № 1,
за альною площею 16,80 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
62 713,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 55,99 рн. за 1 м2 в місяць.

6. Об'є т № 6: виробничі приміщення на першом поверсі в б дівлі орп с 5/1, за альною
площею 157,40 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
379 947,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
виробництва. Ціна оренди становить без ПДВ 30,17 рн. за 1 м2 в місяць.

7. Об'є т № 7: офісне приміщення на першом поверсі в б дівлі орп с 5/1, за альною
площею 48,00 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
143 107,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 44,72 рн. за 1 м2 в місяць.

8. Об'є т № 8: приміщення на першом поверсі б дівлі лабораторно о орп с № 2,
за альною площею 733,00 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
3 105 201,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
виробництва. Ціна оренди становить без ПДВ 52,95 рн. за 1 м2 в місяць.

9. Об'є т № 9: сл жбові приміщення на др ом поверсі б дівлі "С лад ВМТП", за альною
площею 85,84 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить 137 224,00
рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення офіс . Ціна
оренди становить без ПДВ 23,98 рн. за 1 м2 в місяць.

10.Об'є т № 10: с ладсь е приміщення на першом поверсі б дівлі "С лад ВМТП",
за альною площею 658,80 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
863 588,20 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
с лад . Ціна оренди становить без ПДВ 16,39 рн. за 1 м2 в місяць.

11.Об'є т №11: сл жбові приміщення на першом та др ом поверхах б дівлі "С лад
ВМТП", за альною площею 97,54 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р.
становить 155 927,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення:
розміщення офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 23,98 рн. за 1 м2 в місяць.

12.Об'є т № 12: с ладсь е приміщення на першом поверсі б дівлі "С лад ВМТП",
за альною площею 721,32 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
939 777,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
с лад . Ціна оренди становить без ПДВ 16,289 рн. за 1 м2 в місяць.

13.Об'є т № 13: приміщення на третьом поверсі б дівлі лабораторно о орп с № 2,
за альною площею 33,00 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
123 180,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 55,99 рн. за 1 м2 в місяць.

14.Об'є т № 14: приміщення на п'ятом поверсі б дівлі лабораторно о орп с № 1,
за альною площею 15,93 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
50 679,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
офіс . Ціна оренди становить без ПДВ 47,72 рн. за 1 м2 в місяць.

15.Об'є т № 15: нежитлове приміщення на першом поверсі орп с 5/2, за альною
площею 180,00 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
280 554,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
с лад . Ціна оренди становить без ПДВ 19,48 рн. за 1 м2 в місяць.

16.Об'є т № 16: виробниче приміщення на першом поверсі в б дівлі орп с 5/3,
за альною площею 1 228,00 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
1 609 726,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення:
розміщення виробництва. Ціна оренди становить без ПДВ 16,39 рн. за 1 м2 в місяць.

17.Об'є т № 17: офісне приміщення на др ом поверсі орп с 5/1, за альною площею
35,30 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить 104 397,0 рн., стро
оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення офіс . Ціна оренди
становить без ПДВ 44,36 рн. за 1 м2 в місяць.

18.Об'є т № 18: виробничі приміщення на др ом поверсі орп с 5/1, за альною площею
110,60 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить 268 744,96 рн.,
стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення виробництва.
Ціна оренди становить без ПДВ 32,97 рн. за 1 м2 в місяць.

19.Об'є т № 19: с ладсь е приміщення на др ом поверсі орп с 5/1, за альною площею
33,60 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить 81 644,04 рн., стро
оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення с лад . Ціна оренди
становить без ПДВ 30,37 рн. за 1 м2 в місяць.

20.Об'є т № 20: поб тове приміщення між 1-м та 2-м поверхами орп с 5/1, за альною
площею 42,00 м2, вартість за незалежною оцін ою на 31 жовтня 2012 р. становить
110 4783,00 рн., стро оренди — 3 ро и. Можлива мета ви ористання приміщення: розміщення
виробництва. Ціна оренди становить без ПДВ 32,97 рн. за 1 м2 в місяць.

Інформація для орендарів:

1. У ладення до овор оренди на мовах типово о.

2. У ладення до овор на відш од вання Орендодавцю витрат на тримання орендовано о
приміщення, ом нальних платежів, подат на землю, на розміщення о олошення.

3. У разі надходження додат ових заяв б де о олошений он рс на право оренди цих об'є тів.

4. Останній день приймання заяв про оренд : 26 р дня 2012 ро за адресою: 03680, м. Київ,
проспе т А адемі а Гл ш ова, 42, орп с 2, імн. 514-б, телефон: (044) 526-55-06, фа с
(044) 526-64-57.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про проведення
он рс №99-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

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердже-
ною постановою Кабінет Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положен-
ня про он рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд держав-
но о майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни
19.09.2011 р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
- відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чинни-

ми валіфі аційними до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном
реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)
Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни
від 19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за №
1092/6283;

- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання зві-

тів про оцін майна, та їх особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення ро-

біт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписа-
ми, а та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів.

До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підста-
ві сертифі атів с б'є тів оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін
майна, майнових прав та професійн оціночн діяльність в У раїні", я ими передбачено здій-
снення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та спеціалізаціями
межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної влас-
ності м. Києва он рсн до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о до-
дається лист з описом наданих до ментів. Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо;
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де за-

л чено до проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення ро-

біт з оцін и майна та підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами, а
та ож опії валіфі аційних до ментів оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о
майна У раїни;

- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о
досвід роботи, валіфі ації та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о
штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним з незалежної оцін и майна, том числі по-
дібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропо-

зицію щодо вартості ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а та-
ож термін ви онання робіт.
Кон рс відб деться о 14.30 26.12.2012 ро в Головном правлінні ом нальної

власності м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо :
279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до 13.00 20.12.2012 ро за адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 49,5 в.м — м.Київ, б льв. Т.Шевчен а, 26/4, літ. "А"

2. Нежилі приміщення площею 99,5 в.м — м.Київ, Машиноб дівна, 36, літ. "А"

3. Нежилі приміщення площею 59,2 в.м — м.Київ, Івана К дрі, 20-б, літ. "А"

4. Нежилі приміщення площею 23,4 в.м — м.Київ, просп. Червонозоряний, 35, літ. "А"

О олошення про намір передати в оренд об'є т, що належить
до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва та
переданий до сфери правління Святошинсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

- нежитлові приміщення, розташовані на 1 поверсі за адресою: в л. Гната Юри, 8,
за альною площею 67,4 в.м для здійснення нотаріальної діяльності. Розмір
орендної плати — 99,1 рн. за 1 в.м.

Балансо трим вач — Ком нальне підприємство "Дире ція з тримання та
обсл ов вання житлово о фонд Святошинсь о о район м. Києва"
в л. Симирен а, 17, м. Київ, тел. 393-23-43.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення. Телефон для довідо : 424-12-69.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд нежитлове підвальне
приміщення, щодо я о о надійшла заява, площею 60,0 в. м.

за адресою: м. Київ, в л. П. Л м мби, 22.
Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою
ініціатора оренди — для лашт вання навчально о лас за спеціальностями
осмети та молодша медична сестра з до ляд за хворими з розрах н ом
орендної плати в розмірі 3630,00 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації
о олошення.

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15,
Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

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

Дзюдо. Українські спортсменки здобули 
“срібло” на турнірі в Москві
У столиці Росії завершився від ритий т рнір з дзюдо на К бо Мініс-

терства оборони РФ, на я ом раїнсь і спортсмен и вибороли сріб-
н на ород в зма аннях “стін а на стін ”. Вітчизняні адет и на шля-
х до фінал перемо ли оманди Вн трішніх війсь Росії (4:1) і МНС
Росії (4:0). У вирішальном поєдин нащі дзюдоїст и з рах н ом 2:3
пост пилися збірній Німеччини. Свої поєдин и в с ладі національної
збірної ви рали Юлія Храмова (52 ) і Тамара Дич о (70 ), а Марта
Єрмолаєва (57 ) і Яна Шевчен о (63 ) виявилися слабшими за сво-
їх німець их одноліто . Доля золотої на ороди виріш валася в поєдин-

раїн и Василини Киричен о і Анни-Марії Ва нер, під час я о о
нім еня принесла перемо своїй збірній. За альний рах но з стрічі
3:2 (27:20)

Бокс. Хуан Мануель Маркес нокаутував
Менні Пакьяо
Ме си анець Х ан Ман ель Мар ес но а том перемі філіппінця

Менні Па ьяо в четвертом очном поєдин . Бій бо серів напівсе-
редній ва овій ате орії відб вся в Лас-Ве асі. Фатальним для 33-річ-
но о Па ьяо став дар 39-річно о Мар еса з правої в підборіддя в
шостом ра нді. До цьо о опоненти по одном раз опинялися в но -
да ні — третьом і п’ятом ра ндах.
У попередніх трьох боях Менні Па ьяо здоб в дві перемо и над Х -

ан Ман елем Мар есом, в одном б ла зафі сована нічия. У червні
цьо о ро Па ьяо про рав пояс WBO амери анцю Тімоті Бредлі роз-
діленим рішенням с ддів. Менні Па ьяо на професійном рин здоб в
54 перемо и (38 — но а том), зазнав п’ять поразо і двічі за інч вав
бій внічию. Х ан Ман ель Мар ес своєм посл жном спис має 55
перемо (40 — но а том), шість поразо і одн нічию

Гандбол. Національна жіноча збірна завершила
виступи на континентальній першості
У Бел раді (Сербія) триває чемпіонат Європи з андбол серед жі-

ночих оманд. Збірна У раїни зазнала третьої пораз и. На цей раз
вона про рала олімпійсь им чемпіон ам норвеж ам з мінімальним
розривом — 17:18. На перерв оманди йшли за рах н 11:8 на о-
ристь раїно . Вітчизняні спортсмен и володіли ініціативою і до 42-ї
хвилини з стрічі рах но б в 15:11 на їхню ористь. Далі протя ом 17
хвилин норвеж и за ин ли наші ворота 6 с хих м’ячів і повели в ра-
х н (17:15). Одна з силлями Юлії Мана арової раїн ам все ж вда-
лося зрівняти рах но за три хвилини до фінальної сирени (17:17). А
перемо с перницям на останніх се ндах з стрічі принесла найре-
з льтативніша в норвезь ій збірній Лінн С лланд. Та им чином
оманда У раїни не змо ла пробитися в наст пний ра нд зма ань,
про равши всі три матчі на попередньом етапі і посівши останнє міс-
це в р пі “А”. Команда Норве ії з трьома перемо ами трьох матчах
зайняла в р пі перше місце. У др ом поєдин і рово о дня за др -
е місце в р пі “А” збірна Сербії обі рала оманд Чехії з рах н ом
28:24. Обидва оле тиви виходять до наст пно о ра нд

Температура — 2°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 6 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура — 3°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура — 3°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 12 грудня 2012 року

ОВНИ, ваш світо ляд, ідейні пере онання ардинально міняють-
ся. Я що те, що хвилювало та наснаж вало донині, осиплеться
осіннім пожовтілим листям, радійте, то дія Промисл Божо о, я ий
спрямов є на шлях праведності, дар є висо м дрість, роз риває
серце наз стріч істині. Тіль и важно проаналіз йте рез льтати
своїх мин лих вчин ів, а отриман інформацію детально переві-
ряйте.
ТЕЛЬЦІ вст пають в стадію д шевно о атарсис , цей процес

болючий, але самоочищення має пройти на блис чом рівні. Ні-
ом не довіряйте і пильн йте за аманцем, велелюдних місцях
за вами полюють злодії, а на ділових теренах — шахраї.
У БЛИЗНЯТ шлюбні та ділові стос н и проходять оздоровч

риз , я а асоціюється з б рхливим морсь им штормом, що ви и-
дає з либин на бере бр д та мотлох і очищається... Хочете щас-
ливо ро вати далі в парі — б дьте дипломатами, ам йте до-
питливість, пришпильте язи а, це збереже вам ясний роз м й
безпечить від маніп ляцій з бо п стомель та дезінформаторів.
Важливі оди підпис вати протипо азано.
РАКИ, роботи додасться, на сл жбовом фронті намічаються

реор анізаційні зміни, їх ди т є невмолимий соціальний про рес,
мобіліз йтеся і з стрічайте йо о всеозброєнні ар’єрно о стим -
л . Фахівець ви нівро , тож боятися тр дово о роз ардіяш (з хал-
т рою, обманами, інтри ами, низь ою я істю) не слід — адапт -
єтесь!
ЛЕВАМ доведеться анятися за зрадливими обставинами та не-

надійними партнерами, задіявши свій арсенал діловитості, пра -
тичності, бізнесових нави ів, аби не вс очити фінансов халеп .
Принаймні ця лож а дьо тю може зіпс вати боч з медом в сфе-
рі охання, онта тів з висо ими по ровителями, де ви розцвітаєте
щастям. Отриман інформацію перевіряйте на достовірність.
ДІВИ, день ризовий, прос очити цей р бі он без нервових та

фізичних стресів марні сподівання, мин ле знов на адає про се-
бе, і не дивно, адже без ньо о немає майб тньо о. Історію не пе-
реписати, можна лише засвоїти з неї орисні ро и. Не нарі айте
на долю, що зм ш є зад вати, міняти плани на ход , вона діє за
принципом “повторение — мать чения”.
ТЕРЕЗИ, по лопочіться, я позб тися застарілих стереотипів

стос н ах зі сл жбовим оле тивом, по ляньте на оле , праце-
давців з іншо о ра рс , де від риєте для себе чимало пре расно-
о, що й обла ородить з асаючий д х співпраці. Уважно читайте
до менти, на словах ні ом не вірте (і не прово йте оточення),
висо ий ризи стати жертвою розі раш , обман , помило важ-
ливих паперах.
СКОРПІОНИ, б дьте само ритичними, не давайте волю орди-

ні, що призведе до р йнівної манії величі. У вас предостатньо вн т-
рішньо о бла ородства, чеснот, тож причар вати, завоювати а ди-
торію прихильни ів тр днощів не с ладе. Тіль и не бов айте нічо-
о зопал , слово вилетить оробцем, а повернеться волом.
СТРІЛЬЦЯМ слід триматися від імпровізацій, не рвіться на пе-

редов , проведіть день в спо ійній затишній атмосфері, це безпе-
чить від неприємних сюрпризів, зе ономить доро оцінні сили, що
знадобляться пізніше. Ш айте, порівнюйте, обмінюйтеся досві-
дом, д м ами, але остаточн рап не ставте...
КОЗОРОГИ, життєвий тон с на мінім мі, дається взна и втома,

на опичена протя ом місяця, одна лін ватися ні оли, обставини
вима ають від вас жертовності й смирення, тож оли плани лама-
ються, не пані йте, а спо ійно пристосов йтеся до змін. Нові по-
чини запро рамовані на невдач , обмани. Ліпше займіться д хов-
ними пош ами, почитайте Святе Письмо, відвідайте Божий храм,
подайте милостиню н жденном .
ВОДОЛІЇ, можливо ви зас мніваєтеся порядності др зів, але

не поспішайте з остаточним виро ом взаєминам, не розчаров й-
теся в др жбі вза алі. Можливо, вас дійсно обд рили, бо др опи-
нився с ладній сит ації і не здатний вибратися з халепи без ва-
шої підтрим и. Проте дрібні правила техні и безпе и в рай потріб-
ні: все, що стос ється рошей чи со ровенних планів, має б ти за-
се речено.
РИБИ, спіл вання з начальством, оле ами, дітьми, домочад-

цями — найс ладніше завдання, т т пан є тотальне взаємне неро-
з міння, ви розмовляєте на різних мовах. Не винято , що оренем
зла стане обопільний чи односторонній обман. Не перемивайте
ч жі істоч и, тримайтеся від ос джень — то від л аво о, оздо-
ровити напр жен атмосфер допоможе мор, жарти, омплімен-
ти, щира похвала

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

Вітчизняні біатлоністки
завоювали срібло 
на етапі Кубка світу
Українки стали другими в естафеті

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У австрійсь ом Хохфіль-
цені відб вся др ий етап
К б а світ з біатлон .
Збірна У раїни здоб ла
свою др медаль в ни-
нішньом сезоні. Срібло
ви рала наша жіноча
оманда в естафеті. Поча-
то заїзд с лався для
вітчизняних спортсмено
не най ращим чином. Піс-
ля перших двох етапів
ви онанні Ві торії та Ва-
лентини Семерен о наші
біатлоніст и йшли лише
десятими, але завдя и ч -
довим вист пам Юлії Джи-
ми та Олени Під р шної
з міли піднятися на др
позицію.

З першою в сезоні жіночою еста�

фетною гонкою у збірної України

були пов’язані чималі сподівання. У

цьому виді програми наші біатло�

ністки традиційно претендують на

найвищі місця і демонструють гарні

результати. Так сталося і на австрій�

ському етапі, хоча саму гонку важко

назвати легкою, особливо її початок.

На стартовому етапі Вікторії Се�

меренко вдалося утриматися в групі

лідерів. На першому вогневому ру�

бежі вона влучно закрила усі мішені,

а на другому допустила помилку при

п’ятому пострілі. Це завадило укра�

їнці втримати свої позиції, і естафе�

ту своїй сестрі Валентині вона пере�

дала лише сьомою. Щоправда, від�

ставання від лідируючої збірної

Франції аж ніяк не було критич�

ним — 18,2 сек.

Виступ Валентини Семеренко на

другому етапі був пов’язаний з вели�

ким ризиком не лише для вдалого ви�

ступу збірної, а й для здоров’я спортс�

менки. З’ясувалося, що вночі напере�

додні старту у біатлоністки була висо�

ка температура, і лікарі дозволили їй

брати участь у естафеті в останній мо�

мент. І якщо перше коло свого етапу

українка пройшла впевнено, без за�

пасних патронів і утрималася в ліди�

руючій п’ятірці, то під час другої

стрільби результати були не надто об�

надійливими. Валентина Семеренко

використала всі три запасних патро�

ни, проте після довгого прицілюван�

ня таки закрила останню мішень

останнім патроном. У проміжному

протоколі наші біатлоністки скотили�

ся на десяте місце. Новому лідеру —

збірній Росії — вітчизняні спортсмен�

ки програвали вже більше хвилини.

Коли у боротьбу вступала Юлія

Джима, становище збірної України

було вкрай складним. Однак 22�річ�

на біатлоністка продемонструвала

неперевершені влучність та швид�

кість. Спочатку вона на “відмінно”

відстрілялася на вогневому рубежі,

не використавши жодного додатко�

вого патрона, а потім впевнено діяла

на самій дистанції, що дозволило їй

увірватися в четвірку найкращих.

Завершувати естафету випало лі�

деру національної збірної Олені

Підгрушній. Біатлоністка починала

четвертий етап з відмінними шанса�

ми на медалі. Від лідера — збірної

Норвегії — нашу команду відділяли

майже 48 секунд, втім росіянки,

німкені і француженки були поруч.

Саме з представницями цих збірних

Підгрушна повела боротьбу за сріб�

ло. Олена Підгрушна, як і Юлія

Джима, показала бездоганну стріль�

бу, яку підкріпила відмінною швид�

кістю. До того ж, і конкурентки “до�

помогли” нашій спортсменці невда�

лими діями на вогневому рубежі. У

підсумку українки фінішували дру�

гими, здобувши срібні нагороди.

Першою, з відривом у 30 секунд,

стала збірна Норвегії, а трійку при�

зерів замкнули російські біатлоніст�

ки. До речі, цей результат дозволив

вітчизняній збірній зробити знач�

ний ривок у Кубку націй, підняв�

шись з сьомого місця відразу на чет�

верте. Також змінився і лідер цього

заліку — збірна Норвегії. Завдяки

першій перемозі спортсменок у ес�

тафеті вони потіснили з першого

місця збірну Росії
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Цей день в історії 12 грудня

Сьо одні День С хоп тних
війсь У раїни
1674 – Києво-Печерсь ій

др арні вийшов перший нарис
історії У раїни — "Синопсис"
1818 — Полтаві б ло від ри-

то інстит т шляхетних дівчат
1844 — Бостоні Горас Уеллс
перше ви ористав з болі ар-
сь ій пра тиці анестезію
1928 — народився Леонід Би-
ов, а тор і інорежисер ("Ма -
сим Перепелиця", "У бій ід ть
одні старі", "Ати-бати, йшли сол-
дати...")
1941 — народився Віталій Со-

ломін, а тор театр і іно, народ-
ний артист Росії
1955 — британсь ий інженер

Крістофер Ко ерел патент є
перше с дно на повітряній
под шці

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Завдя и вдалом вист п жіночої оманди естафеті збірна У раїни піднялася на четверт сходин К б світ
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