
Київські вулиці допомагають 
розчищати евакуатори
А на всіх в'їздах у столицю облаштовані тимчасові перехоплюючі 
паркувальні майданчики

Чорнобильці отримали
життєво необхідні ліки
Київ передав Центру радіаційного захисту населення медикаментів 
на понад чотири мільйони гривень
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Нині в столиці меш ає
майже 90 тисяч осіб,
я і мають стат с по-
страждалих наслідо
аварії на ЧАЕС. Майже
половина з них прожи-
вають Деснянсь ом
та Дарниць ом райо-
нах столиці. Щорічно
чорнобильці потреб -
ють значних оштів,
аби належно підтрим -
вати своє зр йноване
здоров’я. Вчора, напе-
редодні Дня вшан ван-
ня лі відаторів аварії на
ЧАЕС, місь а влада на-
дала с ттєв допомо
Київсь ом місь ом
центр радіаційно о за-
хист населення — за-
лад б ло передано
найнеобхідніших доро-
овартісних лі ів на с -
м понад 4 мільйони
ривень.

Як розповіла "Хрещатику" го�

ловний лікар центру Наталія

Олофінська, минулого року ме�

дична установа отримала допо�

могу лікувальними засобами на 

1 млн 190 тис. гривень, а цього�

річ — на 4 млн 100 тис. Ліків ви�

стачить центру приблизно на рік.

"Я хочу подякувати за ті медика�

менти, які були передані закладу.

Це справді суттєва допомога для

центру, і ми отримали саме те, що

необхідно нашим фахівцям для

забезпечення достойного рівня

лікування хворих",— зазначила

пані Олофінська.

Пацієнтка закладу Валентина

Абрамович розповіла, що до

аварії на ЧАЕС разом із чолові�

ком та 1,5�місячною дитиною

мешкала у Прип’яті. Вже понад

10 років жінка вимушена оздо�

ровлюватись в КМЦ радіацій�

ного захисту населення. Вона

зазначає, що за цей час не при�

гадує, щоб заклад отримував та�

ку кількість необхідних засобів.

Раніше дорогі медикаменти Ва�

лентині доводилося купувати

власним коштом.

Лікарські препарати, закуп�

лені за гроші держбюджету та

муніципалітету, передав керів�

ництву центру особисто голова

КМДА Олександр Попов. Під

час візиту до КМЦ радіаційного

захисту населення очільник

міськадміністрації також огля�

нув відремонтоване кардіоло�

гічне відділення закладу та по�

спілкувався з пацієнтами й ме�

дичним персоналом. Він наго�

лосив, що вирішення проблем

чорнобильців та забезпечення

для них достойного рівня життя

є моральним обов’язком кож�

ного громадянина та зобов’я�

занням влади.

"Ми комплексно підходимо

до вирішення проблем чорно�

бильців, їхнього соціального за�

хисту, будівництва і передачі

безкоштовного житла та осо�

бливо — медичного обслугову�

вання. Так, сьогодні ми переда�

ємо закладу ліків більш ніж на 4

мільйони гривень. Крім того, у

цьому році частково було онов�

лено технічне забезпечення

центру, закуплено сучасне ме�

дичне устаткування на 1,5 міль�

йона гривень. Та цю роботу по�

трібно продовжувати. Вже на�

весні ми плануємо передати за�

кладу сучасний рентген�апарат,

УЗД та інше спеціалізоване об�

ладнання",— розповів "Хреща�

тику" Олександр Попов.

Також він зазначив, що до

Дня вшанування ліквідаторів

аварії на ЧАЕС, який відзна�

чається сьогодні, майже 40 ро�

дин чорнобильців отримають

квартири.

Нагадаємо, що 14 грудня

1986 року було завершено бу�

дівництво саркофагу над зруй�

нованим четвертим енергобло�

ком Чорнобильської АЕС. З

2006 року в цей день ми вшано�

вуємо пам’ять усіх тих, хто від�

дав своє життя та здоров’я, за�

хищаючи світ від радіаційної

катастрофи

У місті реконструюють низку
парків та скверів 
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов

СТОР. 2 

МАФам на газонах 
не місце 

Незабаром розташ вання іос а в обов`яз овом
поряд треба б де по одж вати з
балансо трим вачем території

СТОР. 2 

Пальне ще два місяці 
не дорожчатиме 

Я зазначають е сперти, підстав для підвищення
йо о вартості в У раїні немає

СТОР. 3

У номері

Новини

180 тисяч киян дали згоду 
на внесення їхніх даних 
до електронного реєстру пацієнтів
У за ладах охорони здоров’я столиці триває

впровадження еле тронно о реєстр пацієнтів.
Наразі до бази даних вже внесено інформацію
про понад 121 тисяч осіб, а з од на оброб
персональних даних надали 180 тисяч иян. В
еле тронній системі збері атиметься інформація
про захворювання, призначення лі аря, необхід-
ність забезпеченні піль овими меди аментами.
Насамперед еле тронний реєстр пацієнтів впро-
вадж ється за ладах первинної меди о-санітар-
ної допомо и. "Еле тронний реєстр — єдина ін-
формаційна система за альнення, реєстрації,
збері ання та оновлення відомостей про пацієнта
і отриман ним медичн допомо . Цей підхід за-
стосов ється в ба атьох раїнах світ . Водночас
реєстрація та внесення до еле тронної бази осо-
бистих даних відб вається ви лючно за письмової
з оди пацієнта. Проте йо о відмова від та ої про-
цед ри жодним чином не позначиться на я ості чи
обсязі медичної допомо и",— запевнив дире тор
Департамент охорони здоров’я Віталій Мохорєв.
Завдя и єдиній еле тронній базі ромадяни У ра-
їни змож ть звертатися до медза лад б дь-я о о
міста раїни незалежно від реєстрації. Захист їхніх
персональних даних арантовано за онодав-
ством

Замість трамвая до Пущі'Водиці
тимчасово курсуватиме 
автобус
Трамвайний маршр т № 12 "Контра това пло-

ща — П ща-Водиця" тимчасово не працюватиме.
У КП "Київпастранс" пояснили, що та і обмеження
пов’язані з наслід ами сильних опадів — налипан-
ням сні на деревах здовж трамвайно о марш-
р т , отрі мож ть впасти на ва они під час р х .
Тож з метою ор анізації безпечних перевезень па-
сажирів та забезпечення альтернативно о транс-
портно о спол чення меш анців П щі-Водиці на
період сні опадів б де ор анізовано робот тим-
часово о автоб сно о маршр т № 12А "Площа Т.
Шевчен а — 14-лінія, П ща-Водиця". Він проля а-
тиме за та ою схемою: Площа Шевчен а — Мін-
сь е шосе — Кільцева доро а — в л. Місь а —
в л. Червонофлотсь а — 5-та Лінія — в л. Гамар-
ни а — в л. Селянсь а (до в л. Юн ерова) та
зворотном напрям . Пасажири мож ть орист -
ватися автоб сами цьо о маршр т за проїзними
вит ами, придбаними на проїзд трамваї. До ре-
чі, за рах но тимчасово вивільнених ва онів б де
збільшено їхню іль ість на трамвайном маршр -
ті № 19

Автовласників 
попереджають про можливі 
падіння дерев
У зв’яз з інтенсивними опадами щоденно зрос-

тає іль ість сні оламів дерев вздовж в лиць та на
приб дин ових територіях. Гендире тор КО "Київ-
зеленб д" Михайло Царен о звертається до водіїв з
проханням не залишати автомобілі на в лицях,
б льварах та приб дин ових територіях пор ч із де-
ревами. Під вели ою ва ою сні вони мож ть зла-
матися та пош одити автів и, завдавши чималих
збит ів їхнім власни ам. Лише за дві останні доби
через падіння дерев б ло пош оджено 13 автомобі-
лів. "Аби мініміз вати можливість пош одження ав-
то, ми за ли аємо водіїв б ти пильними на доро ах
і, я що це можливо, триматися від поїздо та ви о-
ристов вати ромадсь ий транспорт",— під реслив
Михайло Царен о

Поява перехоплюючих паркувальних

майданчиків на в'їздах у місто дасть мож�

ливість водію залишити свій автомобіль

та продовжити поїздку до центральної

частини міста громадським транспор�

том. Загалом на майданчиках можна буде

розмістити близько тисячі автомобілів.

Розташовані вони за наступними на�

прямками: Житомирський — пл. Героїв

Бреста — 110 машиномісць (м/м); Ко�

вельський — просп. Палладіна, 23 — 100

м/м, вул. Щусєва (ст. м. "Сирець") — 26

м/м; Чернігівський — Броварський

просп. від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Дарни�

ця" — 350 м/м; Харківський — вул. Ста�

робориспільська (ст. м. "Червоний Ху�

тір") — 20 м/м; Дніпропетровський —

вул. Заболотного (Центральний автори�

нок) — 58 м/м; Одеський — просп. Глуш�

кова, 5 — 205 м/м, просп. Глушкова, 1 (ст.

м. "Виставковий центр") — 130 м/м,

просп. 40�річчя Жовтня, 32�А — 35 м/м.

Крім того, cаll�центр КП "Київтранс�

парксервіс" переведено на цілодобовий

режим роботи, де за телефоном "гарячої

лінії" 362�44�77 мешканці та гості Києва

зможуть отримати інформацію про хід

виконання робіт із усунення наслідків

надзвичайної ситуації природного харак�

теру та з інших питань щодо паркування

транспортних засобів у столиці.

Варто нагадати, що рішенням постій�

ної комісії з питань техногенно�еколо�

гічної безпеки та надзвичайних ситуацій

КМДА затверджено перелік вулиць у

центрі міста, де заборонено паркування

автівок на період дії надзвичайної ситу�

ації. Нагадаємо, що заборона паркування

передбачена на таких вулицях: Пушкін�

ській, Терещенківській, Б. Хмельниць�

кого (від вул. Коцюбинського до Воло�

димирської), Басейній (від вул. Шовко�

вичної до Круглоуніверситетської), Про�

різній (від вул. Володимирської до Пуш�

кінської), Софіївській, Саксаганського, 

М. Житомирській, Лаврській (до ресто�

рану "Царське село"), бульв. Шевченка,

Володимирській (від вул. В. Житомир�

ської до Толстого, крім паркувального

майданчика навпроти будинку № 60).

У КП "Київтранспарксервіс" створено

штаб цілодобового оперативного реагу�

вання з ліквідації надзвичайної ситуації

та забезпечено чергування евакуаторів

для переміщення авто, залишених на

проїжджих частинах та узбіччях доріг в

центральній частині міста, які заважають

прибиранню снігу та накрижень. Пере�

міщення вказаних транспортних засобів

здійснюється за відповідними заявками

КК "Київавтодор" у присутності праців�

ників ДАІ.

Після закінчення прибирання відпо�

відної ділянки дороги переміщені

транспортні засоби буде повернено на

попереднє місце. Відучора евакуатори

працюють не лише вночі, а й удень.

"Наразі нами задіяно два евакуатори. За

дві попередні ночі вони переставили

понад 60 автомобілів. Поки що жодної

автівки не вивезено на штрафмайдан�

чик",— розповів "Хрещатику" перший

заступник голови КМДА Олександр

Мазурчак

БЮДЖЕТНИКАМ МІСТА 

ДОСТРОКОВО ДАДУТЬ

ЗАРПЛАТУ ЗА ГРУДЕНЬ  
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НА ОБОЛОНІ З’ЯВИТЬСЯ

НОВИЙ ФОНТАННИЙ

КОМПЛЕКС
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ВЧОРА 11 ТИСЯЧ КИЯН 

ПРИБИРАЛИ МІСТО 

ВІД СНІГУ
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ЯК УБЕЗПЕЧИТИ

БАНКІВСЬКІ КАРТКИ 

ВІД ШАХРАЇВ

СТОР. 3

14 грудня 2012 П’ЯТНИЦЯ № 179 (4199)

Під час відвід вання КМЦ радіаційно о захист населення олова КМДА Оле сандр Попов о лян в відремонтоване ардіоло ічне відділення за лад
та поспіл вався з пацієнтами й медичним персоналом

Іван МАРЕК
"Хрещатик"

У столиці тривають а тивні роботи з лі відації наслід ів не оди.
Для зниження транспортно о навантаження на дорожню мере-
ж столиці в період надзвичайної сит ації КП "Київтранспар -
сервіс" під от вало адресний перелі тимчасових перехоплю-
ючих пар вальних майданчи ів, я і б д ть працювати без ош-
товно в денний час. О рім то о, аби очистити в лиці від сні ,
ом нальни и переміщ ють неналежно припар овані авто за
допомо ою ева аторів.
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Працівники бюджетних установ столиці 
достроково отримають зарплатню за грудень
За інформацією Головно о фінансово о правління, 12 р дня

КМДА профінанс вала повном обсязі заробітн плат працівни-
ам бюджетних станов за перш половин р дня, терміни випла-
ти я ої зазвичай припадають на 15-25 числа. О рім то о, же виді-
лено ошти на виплат стипендій чням та ст дентам професійно-
технічних чилищ та вищих навчальних за ладів Києва за листопад
поточно о ро

У місті реконструюють низку парків та скверів
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле сандр По-

пов. Та , до перелі об’є тів, де наводитим ть лад, війшли: Печер-
сь ий ландшафтний пар ; Гідропар та пар “Райд жний” (Дніпров-
сь ий район); пар “Березовий ай” (Подільсь ий); пар “Ас ольдова
мо ила” (Печерсь ий); б львар Верховної Ради (Дніпровсь ий); пар
здовж в л. А. Малиш а (Дніпровсь ий ); б льварна частина в л. Верх-
ній Вал і Нижній Вал (Подільсь ий); пар “Юність” (Святошинсь ий);
Фестивальна алея та Дніпровсь і схили, я і озеленять від Володимир-
сь о о звоз до пар “Ас ольдова мо ила”. З ідно з до ментом за-
мовни ом прое тних і б дівельних робіт з ре онстр ції та бла о ст-
рою є КО “Київзеленб д”. Фахівці об’єднання мають розробити про-
е тно- ошторисн до ментацію та визначити прое тні й підрядні ор-
анізації з ре онстр ції та бла о строю пар ів і с верів

В аеропорту “Київ” запрацював новий 
вантажний комплекс
Він розташований поблиз термінал “B” і оснащений сім необхід-

ним обладнанням для цілодобової оброб и вантажів та ореспонден-
ції і відправ и я за ордон, та і в межах раїни. За альна площа ом-
пле с становить 600 в. метрів, 300 в. метрів з я их займають с ла-
ди-до и для тимчасово о збері ання вантажів, що не вима ають осо-
бливо о режим збері ання, ще 300 в. метрів призначені для оброб-
и вантажів режимі “митний с лад”. У КП “Міжнародний аеропорт
“Київ” (Ж ляни) повідомляють, що в наст пном році план ється роз-
почати робот з оформлення та оброб и небезпечних вантажів та ван-
тажів, що швид о пс ються

Цифра дня

92 398 000 
гривень, на таку суму протягом січня – листопада 2012 року відбулось
погашення заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам на
1745 столичних підприємствах.  
За інформацією прес&центру ДПС у м. Києві 
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Кияни масово долучилися 
до прибирання снігу
Понад 200 підприємств направили своїх працівників на розчистку
міста від опадів
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Щоб забезпечити належн життєді-
яльність столиці с ладних по од-
них мовах, місь а влада зверн ла-
ся до ерівни ів станов та ор аніза-
цій з проханням приєднатися до
розчист и трот арів від заметів. Тож
чора на в лицях Києва працювало
11 тисяч людей. Серед них праців-
ни и ом нальних та приватних с-
танов. А тивно розчищало від опадів
в лицю Бо дана Хмельниць о о і е-
рівництво КМДА.

До акції приєдналися три сотні співробітни�

ків усіх структурних підрозділів мерії. З 9.00 до

11.00 держслужбовці прибирали сніг на балан�

сових територіях своїх управлінь. Всіх охочих

взяти участь у роботі забезпечили ручним ін�

вентарем. “Фактично вся чоловіча частина на�

шого департаменту, разом з керівництвом, ви�

йшла на допомогу комунальним підприєм�

ствам. Ми прибираємо центр міста — безпосе�

редньо вулицю Хрещатик та Богдана Хмель�

ницького”,— розповіла “Хрещатику” головний

спеціаліст Департаменту житлово�комунальної

інфраструктури Анна Дем’яненко.

Неподалік Музею історії міста Києва (вул.

Богдана Хмельницького) активно прибирало

сніг керівництво міськадміністрації. Перший

заступник голови КМДА Олександр Мазурчак

розповів журналістам, що йому подобається

будь�яка фізична праця. Окрім того, врахову�

ючи складні погодні умови, які виникли у сто�

лиці, зайві робочі руки місту не завадять.

“Хрещатику” вдалося поспілкуватися під час

прибирання снігу з головою КМДА Олексан�

дром Поповим. Він запрошував журналістів бра�

ти в руки лопати та долучатися до суспільної ро�

боти. Очільник міськдержадміністрації розповів,

що вже з 7�ї ранку проінспектував три столичних

райони та проаналізував ситуацію на дорогах.

“Протягом минулої доби комунальники ви�

везли з міста 5,8 тис. тонн снігу. Усього було за�

діяно 669 одиниць техніки. Важливо, що життє�

діяльність міста та доступ до всіх об’єктів забез�

печено, дороги практично чисті. Проте ще ба�

гато роботи з вивезення снігу на житлових ма�

сивах, і силами лише комунальників вирішити

цю проблему складно. Тому ми звернулися до

керівників вишів, підприємств та промислових

організацій різної форми власності з прохан�

ням допомогти у прибиранні. І залучилися під�

тримкою близько 200 підприємств. Тож вже

сьогодні на вулицях Києва працює майже 11 ти�

сяч людей. Ми сподіваємося якомога швидше

очистити місто від снігу”, — зазначив Олек�

сандр Попов.

На вулиці Пушкінській кореспонденти “Хре�

щатика” поспілкувались з начальником ГУ

контролю за благоустроєм КМДА, який з лопа�

тою у руках разом з підлеглими відчищав троту�

ар від снігу. 

“У порівнянні з іншими столицями Європи,

де також лютує хурделиця, стан вулиць Києва

значно кращий. Адже міська влада швидко ре�

агує на погодні примхи і робить все можливе,

аби швидше прибрати столицю. Приміром, що�

ранку 150 інспекторів нашого управління пере�

віряють якість прибраних територій балансоут�

римувачами. Учора вони вручили 651 попере�

джувальний припис та склали 245 адміністра�

тивних протоколів за неналежне прибиран�

ня”,— зазначив Сергій Садовой. За його слова�

ми, усього з початку снігопадів винесено 3150

приписів та складено 650 протоколів

На вулиці Маршала Тимошенка облаштують
фонтанний комплекс
В Оболонсь ом районі здійснять ре онстр цію б льварної частини

в лиці Маршала Тимошен а та облашт ють фонтанний омпле с. Від-
повідне розпорядження з метою по ращення бла о строю Києва та
створення с часної зони відпочин підписав олова КМДА Оле сандр
Попов. З ідно з до ментом замовни ом ви онання робіт є КО “Київ-
зеленб д”, я е зобов’язане забезпечити розроблення прое тно- ош-
торисної до ментації та визначити в становленом поряд енпро-
е тн та підрядн ор анізації. Підрядни повинен та ож надати аран-
тії щодо я ості ви онаних робіт та встановити арантійні стро и е с-
пл атації, що має б ти враховано “Київзеленб дом” під час ладання
до овор . ГУ онтролю за бла о строєм має надати ГУ е ономі и та
інвестицій пропозиції щодо в лючення зазначеної ре онстр ції до
прое тів про рам соціально-е ономічно о розвит міста Києва на
2013 та наст пні ро и

“Київенерго” ліквідувало 28 поривів 
повітряних ліній
У серед аварійно-відновлювальні бри ади ПАТ “Київенер о” лі від -

вали 28 поривів повітряних ліній еле тропередач 0,4 В, спричинених
не одою. Більшість аварій сталася приватном се торі Солом’янсь о-
о та Голосіївсь о о районів. У порівнянні з вівтор ом лі відовано 78
поривів, а тивність звернень споживачів на відс тність еле тропоста-
чання через пориви повітряних ліній 0,4 В зменшилася вдвічі зв’яз-

зі зниженням інтенсивності сні опад . Аварійно-відновлювальні бри-
ади омпанії продовж ють працювати посиленом режимі. Фахівці
за ли ають иян б ти обережними при виявленні обірвано о дрот , не
наближатися до ньо о і не айно повідомляти про це інформаційно-до-
від ов сл жб за телефоном 15-88 або 201-58-79 для дзвін ів з мо-
більно о

Контролюючі органи перевірять забруднення
повітря на Оболоні
Про рат ра Оболонсь о о район зобов’язала онтролюючі ор ани

перевірити можливе забр днення нав олишньо о природно о середови-
ща з невідомо о джерела по в л. Малиновсь о о, 6. Дор чення про про-
ведення перевір и с еровано до Державної е оло ічної інспе ції в місті
Києві, санiтарно-епiдемiоло iчної станції Оболонсь о о район та Оболон-
сь ої РДА, повідомили “Хрещати ” в прес-сл жбі про рат ри. Після
надходження виснов ів б де прийнято рішення відповідно до за он

Киян запрошують на ярмарки
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення КМДА 14 та 15 р дня в столиці відб д ться традиційні
сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема 14 р дня, (п’ятниця), ярмар-
ватим ть Голосіївсь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; в

Дніпровсь ом — на в л. Алма-Атинсь ій, 64; в Оболонсь ом — на
в л. Бережансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в лиць Л. Первомай-
сь о о та І. Мечни ова, б льв. Др жби Народів, 8; в Подільсь ом —
на просп. Правди, 5-11; в Солом’янсь ом — на в л. Козиць о о; в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2-4, в л. Ризь ій, 1, в л. І.
Я іра, 16, в л. В. Пі а, 18, на розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. А 15
р дня ярмар и відб д ться Голосіївсь ом районі на в л. Пань ів-
сь ій, 18-20; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом —
на в л. О. Саб рова (в межах в л. Бальза а та просп. Мая овсь о о);
в Дніпровсь ом — на б льв. Давидова, 2-12; в Оболонсь ом — на
просп. Оболонсь ий, 23-43; в Печерсь ом — на в л. Червоноармій-
сь ій (в межах в л. Тверсь ої та Ковпа а); в Подільсь ом — на в л. Г.
Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом — на в л. Б л а ова, 2-А; в Соло-
м’янсь ом — на в л. Героїв Севастополя, 42; в Шевчен івсь ом —
на в л. Татарсь ій, 32-38

Вчора балансові території прибирали від сні всі стр т рні підрозділи місь адміністрації. До цієї роботи
дол чився й перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча

11 тисяч киян вийшли учора на
прибирання вулиць від рекордних

опадів

МАФам на газонах не місце
Незабаром розташування кіоска в обов’язковому порядку треба 
буде погоджувати з балансоутримувачем території
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Нині на зелених зонах сто-
лиці розміщено понад тися-
ч малих архіте т рних
форм, я і пс ють за альний
ви ляд міста й знищ ють а-
зони, а та ож дея і терито-
рії в пар ах та с верах. КО
“Київзеленб д” же майже
місяць проводить рейди з
виявлення та их спор д, але
самостійно боротися з ними
не в силі. Керівництво ом -
нально о об’єднання зверн -
лось до постійної омісії Ки-
ївради з питань е оло ічної
політи и за допомо ою.

Як зазначив “Хрещатику” голова

постійної комісії Київради з питань

екологічної політики Денис Мос�

каль, питання розміщення МАФів у

столиці надзвичайно актуальне й

викликає занепокоєння, адже

близько 90 % таких споруд розташо�

вані саме на зелених зонах.

Не менш занепокоєні такою ситу�

ацією й в КО “Київзеленбуд”. “Нас,

безумовно, турбує хаотичне розмі�

щення кіосків, адже багато із них

стоять саме на зелених зонах й прос�

то знищують ці території. За попе�

редньою інформацією громадських

інспекторів, які здійснюють рейди з

виявлення кіосків, що стоять на га�

зонах, в Києві уже зафіксовано 925

незаконних споруд. І це лише поча�

ток підрахунку”,— розповів “Хре�

щатику” гендиректор КО “Київзе�

ленбуд” Михайло Царенко.

За його словами, аби вплинути на

цю ситуацію, в проекті рішення що�

до порядку встановлення малих ар�

хітектурних форм варто зазначити,

що місце розміщення тимчасової

споруди має в обов’язковому поряд�

ку погоджуватися з балансоутриму�

вачем території. Таким чином

вдасться припинити встановлення

кіосків на газонах.

Та оскільки не усі зелені зони пе�

ребувають на балансі “Київзеленбу�

ду”, депутати запропонували ще й

обов’язкове погодження з екологіч�

ною комісією. “Щоб спростити цю

процедуру, давайте там, де балансо�

утримувачем території є “Київзе�

ленбуд”, будуть погоджувати місце

встановлення з ним, а де інші балан�

соутримувачі, то обов’язково через

погодження нашої комісії”,— ви�

словив свою пропозицію депутат

Київради Максим Саврасов.

Таку ідею народні обранці під�

тримали одноголосно. Окрім цьо�

го, на засіданні комісії розглянули

звернення киян стосовно незакон�

ної забудови зелених зон на вул.

Драгомірова, 2�А у Печерському

районі та на вул. Ризькій на тери�

торії Сирецького гаю й вирішили

підготувати звернення у відповідні

інстанції
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Власни и МАФів встановлюють їх прямо на азонах, знищ ючи зелені зони міста

За попередньою інформацією громадських
інспекторів, які здійснюють рейди з виявлення кіосків,

що стоять на газонах, в Києві уже зафіксовано 925
незаконних споруд



Тенденції

Ділові новини
Дефляція 0,1% у листопаді
зумовлена здешевленням
продуктів
НБУ пов'яз є дефляцію 0,1%

листопаді зі здешевленням про-
довольчих товарів цей період.
"Головним фа тором та о о зни-
ження (інде с споживчих цін) за-
лишається значна пропозиція цих
товарів. Зо рема прод ти харч -
вання в листопаді подешевшали
на 0,3 %, в том числі фр ти —
на 3,7 %, овочі — на 18 %, ц -
ор — на 5,1 %", — зазначають
е сперти НБУ. Адміністративно
ре льовані ціни в листопаді
зросли на 0,2%, річном вира-
х ванні — на 2,4 %, переважно
внаслідо підвищення цін на тю-
тюнові вироби. Подорожчання
еле троенер ії в листопаді спри-
чинило зростання цін вироб-
ництві та розподілі еле троенер-
ії, аз і води на 2,9 % за місяць
і на 9,8 % річном вирах ванні.
Зниження цін на світових сиро-
винних рин ах призвело до зде-
шевлення прод ції метал р ії (на
2,1 % за місяць і на 6,2 % річно-
м вирах ванні). Це, в свою чер-

, знизило ціни видоб вній
промисловості на 2,4 % за місяць
і на 11,3 % річном вирах ванні,
а та ож переробній промисло-
вості на 0,6 % і на 0,9 % відповід-
но

Скасування нульової ставки
ПДВ на постачання газу
збільшить надходження 
до бюджету
Під час форм вання про нозів

доходної частини держбюджет -
2013 враховано за онодавчі змі-
ни щодо оподат вання. Та , при
обрах н про ноз надходжень
подат на додан вартість на
2013 рі враховано зміни норм
Подат ово о оде с У раїни,
внесені За оном У раїни від
24.05.2012 ро № 4834-VI "Про
внесення змін до Подат ово о о-
де с У раїни щодо дос онален-
ня дея их подат ових норм". Зо -
рема це стос ється с ас вання
н льової став и оподат вання
подат ом на додан вартість опе-
рацій з постачання природно о
аз на митній території У раїни,

ввезено о ПАТ НАК "Нафто аз
У раїни". Це відповідно вплине я
на збільшення обся ів збор , та і
на відш од вання подат на до-
дан вартість

Пальне ще два місяці 
не дорожчатиме

Підстав для підвищення варто-
сті пально о в У раїні немає. Ці-
ни мож ть змінитись не раніше
я за два місяці. Та д м ви-
словив е сперт рин нафтопро-
д тів Леонід Косянч . Він за-
значив, що жоден оператор
пально о не заці авлений за-
вищенні ціни, йо о більше ці ав-
лять об’єми продаж . "Том ні-
хто спеціально піднімати ціни не
б де",— точнив він. При цьом
е сперт за важив, що розцін и
на пальне підвищ ватися не б -
д ть, я що світовий рино де-
монстр ватиме стабільність. А
за підс м ами ро ціна на наф-
т залишається на рівні 111,6
долара за барель. Тож, на сьо о-
дні немає підстав оворити про
те, що вартість "чорно о золота"

б де зростати. Адже взим про-
позиція не зменш ється, а ось
попит падає. На поточний місяць
найвища ціна на бензин мар и
А-95 становить 11,29 рн/л, а
найнижча — 10,69 рн/л, серед-
ня р дні — 11,06 рн/л. Се-
редня вартість дизельно о паль-
но о за р день — 10,07 рн/л

Київ залучить інвестора 
для облаштування 
зупинкових комплексів
КМДА о олосила он рс на за-

л чення інвесторів для облашт -
вання 1250 з пин ових омпле -
сів за альною вартістю в 98,429
млн рн. З пин овий омпле с
с ладатися з павільйон очі ван-
ня ромадсь о о транспорт , а
та ож іос а з продаж проїзних
до ментів. Інвестиційний прое т
передбачає 25 лотів по 50 об'є -
тів ожном . Вартість б дівниц-
тва одно о об'є та становить орі-
єнтовно 3,9 млн рн. Інвестор
здійснює встановлення з пин о-
во о омпле с й одерж є право
на реалізацію проїзних до мен-

тів, а та ож товарів народно о
споживання в іос ах. Стро ін-
вестиційно о до овор становить
15 ро ів. Кон рс відб деться 26
р дня

Пенсійному фонду 
збільшено видатки 
з держбюджету'2013 
на 12,3 млрд грн.
При план ванні держбюджет на

2013 рі по азни и видат ів на
пенсійне забезпечення обраховані
з рах ванням фонд оплати праці,
інде с інфляції 104,8 відсот а та
розмір прожит ово о мінім м
для осіб, я і втратили працездат-
ність: з 1 січня — 894 ривні та з
1 р дня — 949 ривень (проти 884
рн, передбачених р дні 2012
ро ). З о ляд на вищезазначені
ритерії, дефіцит бюджет ПФУ
очі ється в розмірі 21,8 млрд рн.
Зазначені ошти враховано в
держс арбниці на наст пний рі в
повном обсязі. Та ож За оні
У раїни "Про Державний бюджет
У раїни на 2013 рі " Пенсійном
фонд передбачено видат и на

виплат пенсій, надбаво та підви-
щень до пенсій, я і відповідно до
чинно о за онодавства здійсню-
ються за рах но оштів деж азни
в обсязі 61,5 млрд рн, що на 12,3
млрд рн більше, ніж 2012 році.
Та им чином запланований обся
видат ів на наст пний рі забезпе-
чить збалансованість бюджет
ПФ

Держспоживінспекція 
забракувала 154 тисячі 
дитячих іграшок
Відповідно до за он про дер-

жавний рин овий на ляд переві-
рено понад 255 тисяч і рашо та
забра овано 154 тисячі. Про це
повідомив начальни правління
рин ово о на ляд Держспо-
живінспе ції Сер ій Кияничен о.
Він зазначив, що іль ість забра-
ованих товарів становить 60%
від сієї перевіреної прод ції.
"Тобто майже ожен др ий зра-
зо товарів дитячо о асортимент
не відповідає вимо ам та техніч-
ним ре ламентам У раїни",— за-
важив Сер ій Кияничен о

Як убезпечити 
банківські картки
від шахраїв?
Громадянам радять 
користуватися новими видами
безконтактного розрахунку
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Ви радати аманці з с мочо та ишень тепер не мод-
но — злочинці полюють за даними бан івсь их арто .
За допомо ою Інтернет роші з пласти за орот ий
час мож ть опинитися на іншом рах н в У раїні чи за
її межами. У відповідь омпанії ш ають нових способів,
щоб зробити платіжн систем безпечною. Один із
них — без онта тні розрах н и, під час я их треті особи
не мають дост п до вашої арт и.

За даними компанії "Visa", в Україні станом на кінець ІІ кварталу 2012 ро�

ку в порівнянні з ІІ кварталом 2011 року зростання обсягів торговельних

оборотів склало 36%. Все більшого значення в загальному обсязі платежів

відіграє електронна комерція, при цьому темпи зростання карткових плате�

жів в інтернет�середовищі в півтора разу перевищують розрахунки в тради�

ційних POS�терміналах.

Разом із тим, гроші з платіжних карт зникають і осідають в кишенях шах�

раїв все частіше. За минулий рік кількість несанкціонованих операцій з кар�

тами зросла в 6,5 разу — до 39,3 тис. випадків. За даними Нацбанку, загаль�

ний обсяг збитків, завданих власникам "пластику", перевищив 12 млн грн.

Найпоширенішими схемами крадіжки грошей з карт є скімінг і фішинг. У

першому випадку використовуються спеціальні пристрої (скімери), які

кріпляться до банкоматів або терміналів (найчастіше в ресторанах, нічних

клубах) і зчитують інформацію з магнітної смуги картки. За допомогою от�

риманої інформації шахраї можуть виготовити фальшиву картку і розплачу�

ватися нею в Інтернеті або деінде.

Щоб уникнути скімінгу, більшість банків обладнали свої термінали каме�

рами відеоспостереження. У відповідь на це виникла нова "мода" — запуска�

ти в банкомат спеціальний вірус Trojan.skimer, який зчитує реквізити кар�

ток. Цікаво, що отримати ваші гроші шахраї можуть не обов'язково в Укра�

їні, а й за її межами.

"Якщо ваші гроші зняли за кордоном, то шанси повернути їх на картку

зводяться практично до нуля. Теоретично це можливо, але на практиці

знайти злодіїв, які працюють у віртуальному просторі, надто складно",—

прокоментував проблему "Хрещатику" юрист Сергій Сідак.

Іноді злочинці йдуть ще далі і витрачаються на власні банкомати, які мас�

кують під бренд відомої фінустанови. Під час транзакцій за допомогою такої

"підробки" дані автоматично стають відомі зловмисникам. Так само непоміт�

но може спливти інформація і в тому випадку, якщо у персональний комп'ю�

тер потрапив вірус Trojan. Він запам'ятовує всі введені дані з карток (напри�

клад, якщо власник щось купує в інтернет�магазинах) і направляє їх шахраям.

Ще одна схема крадіжок — фішинг — більш витончена, вона розрахована

на довірливих споживачів фінпослуг. Власників обманом змушують висила�

ти дані пластикових карток, шахраї маскуються під менеджерів банків, бла�

годійні організації і навіть агентства захисту авторських прав.

"Щоб зміцнити довіру споживачів до пластикових карток і, відповідно,

сприяти подальшому переходу від готівкових до безготівкових платежів, не�

обхідно забезпечити високі стандарти безпеки на всіх етапах здійснення

транзакції",— зазначила керівник офісу "Visa" в Україні Світлана Георбелі�

дзе. Серед пріоритетних напрямків роботи "Visa" в Україні — подальший пе�

рехід на чіпову технологію EMV, яка пропонує додатковий ступінь захисту

для операцій по картах, та активне впровадження технології аутентифікації

платежів по картах "Verified by Visa" (VbV), що дозволяє здійснювати безпеч�

ні операції в мережі Інтернет.

Новинкою у сфері електронних розрахунків стали безконтактні картки, за

допомогою яких можна розраховуватися самостійно, не передаючи її каси�

ру. В Україні вже майже рік працює така система на базі різних торговельних

мереж. Картка�стікер працює виключно безконтактно. Як правило, її при�

клеюють до задньої кришки мобільного телефона. Власник самостійно при�

кладає апарат до спеціального терміналу для здійснення оплати. Таким чи�

ном виключається ризик шахрайських транзакцій
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Комерційний ринок праці 
визначає роботодавець
За здібних і талановитих управлінців боротьба триватиме

Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Наст пно о ро е сперти
про ноз ють пожвавлення
на рин ва ансій бізнес-
сфері. Воно б де пов'яза-
не зі стартом нових прое -
тів і а тивізацією ло аль-
них омпаній щодо зміни
менеджерсь их оманд.
При цьом значно о підви-
щення зарплат не очі єть-
ся, хоча заробіт и зрос-
т ть межах 10—12%.

У фаворі — фахівці 
з IT'індустрії та фармацевти

Як зазначають експерти, ринок

праці в Україні в 2012 році характе�

ризувався стабільністю в комерцій�

ному секторі: не спостерігалося

глобальних скорочень персоналу,

однак і значної динаміки зі зрос�

тання кількості вакансій не було.

"Загалом ми спостерігали ситу�

ацію, коли сформувався приблиз�

ний баланс між попитом і пропози�

цією кваліфікованих кадрів",— по�

інформувала "Хрещатик" директор

рекрутингового агентства "Фор�

саж" Олена Грищук.

За даними компанії, основна кіль�

кість вакансій поповнювала ринок у

зв'язку із замінами працівників, але

в останні місяці року можна спосте�

рігати активізацію комерційного

сектора в процесі розвитку нових

проектів із залученням кваліфікова�

них співробітників.

Окремим фактором, що вплинув

на ситуацію з наявністю вільних ро�

бочих місць, стало проведення чем�

піонату Євро�2012 в Україні. Навес�

ні й улітку був великий попит на

персонал, задіяний на тимчасових

проектах в різних індустріях, безпо�

середньо або побічно пов'язаних із

футбольним форумом. Йдеться про

готельний, ресторанний бізнес, ту�

ризм, перевезення, послуги пере�

кладачів, рекламні проекти, будів�

ництво.

На тлі загальної стагнації пози�

тивну динаміку продовжують де�

монструвати деякі галузі економі�

ки — фахівці відзначають високі

тренди розвитку в IT�індустрії, фар�

мацевтиці, аграрному бізнесі, сфері

фітнес�послуг. Саме вони доволі ак�

тивні в процесі із залучення персо�

налу на тимчасові проекти, а також

на постійну роботу. Менш активно

шукали управлінців для роздрібної

торгівлі, важкої промисловісті, бан�

ків, інвестиційних компаній.

На інженерів чекають 
за кордоном

Цьогоріч українські менеджери се�

редньої та вищої ланки стали масово

й серйозно розглядати можливості

працювати за межами країни. "Ми

провели дослідження, мета якого

з'ясувати, чи готові українські фахів�

ці їхати працювати за кордон і що їх

спонукає до цього. Виявилося, що

практично 80% з них готові до переїз�

ду на короткий термін або для по�

стійної роботи з наступною зміною

місця проживання. Привабливі в

цьому плані європейські країни, а та�

кож Росія, Казахстан. Варто відзна�

чити, що і попит на наших менедже�

рів у іноземних роботодавців зростає.

Особливо якщо йдеться про Росію і

Казахстан. Адже наші люди близькі

ментально, крім того, рівень україн�

ських менеджерів в професійному

плані високий, а їхні фінансові запи�

ти доволі адекватні",— зазначила

Олена Грищук.

За словами директора підрозділу

управління брендом компанії "3М"

Олени Лимарчук, українські інже�

нери та технічні фахівці високо ці�

нуються в зарубіжних фірмах. "Рі�

вень українських ВНЗ, як і раніше,

залишається високим у підготовці

інженерних кадрів. Ми спостеріга�

ємо ситуацію, коли наша країна роз�

глядається в світі як "кузня" хоро�

ших технічних фахівців, IT�мене�

джерів",— прокоментувала "Хреща�

тику" пані Лимарчук.

Проте директор з персоналу ТОВ

"Новий Канал" Олена Мотовилова

зазначила, що українські фахівці ма�

ють бути готовими до труднощів, з

якими стикатимуться в роботі на

ринках, що розвиваються. "В першу

чергу, проблеми, з якими доводиться

боротися нашим менеджерам — це

інша, більш низька швидкість робо�

ти, інша ментальність, процесна орі�

єнтація місцевого персоналу, в той

час як вітчизняні менеджери більш

орієнтовані на результат. Тож, або на�

шим управлінцям вдається "зламати"

ці стереотипи і вивести компанію на

рівень більш продуктивної роботи,

або ж вони підлаштовуються під умо�

ви і не показують тих результатів,

яких від них очікували іноземні ак�

ціонери. Тоді ці менеджери повер�

таються додому з багажем нереалізо�

ваних проектів",— констатує вона.

Однією з позитивних тенденцій

ринку праці у 2012 році стало повер�

нення і розвиток функції управління

людськими ресурсами в українських

компаніях. Ті сфери, які зазнали

скорочення в кризові роки, знову

відновлюються, а саме: формування

програм лояльності персоналу, на�

вчання, розвиток корпоративної

культури. За оцінками експертів, од�

ним із пріоритетних завдань внут�

рішнього управління на підприєм�

ствах у 2012—2013 роках є створення

програм з формування та розвитку їх

кадрового резерву.

Загалом нинішнього року компа�

нії багато інвестували у нематеріаль�

ну мотивацію співробітників, щоб

підвищити їхню лояльність та убез�

печити себе від кадрової "плинно�

сті". "При цьому лояльність персо�

налу в 2012 році стала нижчою, ніж в

кризові роки,— зазначає Олена Гри�

щук.— У більшості випадків це зако�

номірно і пов'язано з пожвавленням

ринку праці в посткризовий період,

а також відсутністю зростання заро�

бітних плат на підприємствах".

Прогнози на наступний рік

Ключовими трендами на ринку

праці у наступному році буде підви�

щення мобільності персоналу як се�

редньої, так і вищої ланки. Тоб�

то українські менеджери готові роз�

глядати пропозиції працювати в ін�

ших країнах. Прогнозується невелике

пожвавлення на ринку вакансій, які

пов'язані зі стартом нових проектів і

активізацією локальних компаній в

плані зміни менеджерських команд і

залучення нових співробітників.

Водночас Олена Грищук відзна�

чає, що в наступному році дефіциту

фахівців спостерігатися не буде і ри�

нок праці України все ще визначати�

ме роботодавець. Однак, як завжди,

за унікальні і цінні кадри, що здатні

працювати в режимі "завдання�ре�

зультат" на конкурентних ринках,

йтиме запекла боротьба. Але вели�

кого зростання заробітних плат не

прогнозується — традиційно це буде

10—12% у комерційному секторі.

Експерти передбачають, що на рин�

ку праці не будуть домінувати кри�

зові або депресивні тенденції, ос�

кільки в економіці прослідковується

певна стабілізація

80% опитаних вітчизняних менеджерів середньої 
та вищої ланки готові до переїзду на короткий термін

за кордон або для постійної роботи з наступною
зміною місця проживання. Привабливими в цьому

плані є європейські країни, а також Росія та Казахстан
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Збір творів юних літера-
торів — членів Київсь ої
малої а адемії на чнів-
сь ої молоді презент вали
днями в Національній спіл-
ці письменни ів У раїни.
Талановиті старшо ласни-
и влашт вали для себе і
своїх оле справжній
творчий вечір — читали
вірші і проз , співали пісні,
ділилися се ретами влас-
ної творчості. Ор анізатори
сподіваються, що захід,
я ий цьом році відб -
вався вдр е, стане для
столиці традиційним і здо-
б ватиме все більше при-
хильни ів серед ш олярів
та, можливо, і ст дентів.

Збірка "У пошуках слова" — це

уже друге видання поетичних та

прозових творів юних талантів —

учасників ІІ (міського) етапу Все!

українського конкурсу!захисту на!

уково!дослідницьких робіт учнів!

членів Малої академії наук України

2012 року. За словами директора

Київської МАН Володимира Васи!

нюка, наразі цей проект досить ди!

намічно розвивається. Бо якщо то!

рік до підсумкового збірника потра!

пили 50 авторів, то у цьому — вже

72, а у наступному році організатори

очікують більше сотні учасників.

"Для багатьох наших дітей "У по!

шуках слова" — це дебют у літерату!

рі, проте серед них є і такі, для кого

це вже впевнені кроки на стежці по!

езії чи прози,— розповіла "Хреща!

тику" керівник секції "Літературна

творчість" відділення української

філології та мистецтвознавства Ки!

ївської МАН Ольга Галака.— У цьо!

горічній збірці ми об'єднали батьків

і дітей, старшокласників і учнів се!

редніх класів, адже вперше опублі!

кували твори мами однієї із наших

талановитих вихованок, а серед

найменших авторів — доробки уче!

ниць 6!го класу НВК "Домінанта"

Дніпровського району".

Гортаючи збірку, не можна не по!

мітити активну громадянську пози!

цію багатьох юних авторів. Мабуть,

річ не лише у виборі редакторів, а у

виборі хлопців та дівчат, які готові у

віршах розмірковувати про історич!

ні події. Зокрема Мілана Коваленко

свій вірш — своєрідний переспів

Павла Тичини "Ви чуєте, як липа

шелестить", присвятила убитим та

духовно скаліченим радянською

владою поетам. "Цей твір я вважаю

"програмним" у своїй творчості",—

розповіла дівчина.

Проблеми рідної мови, чистого

довкілля і щирих взаємин між людь!

ми і, звичайно, першого кохання —

ось теми, на які можна найчастіше

натрапити на сторінках збірника.

Також поміж щирими і водночас

аматорськими віршами трапляють!

ся вельми цікаві речі, які можуть бу!

ти цілком серйозними заявками у

світ "дорослої" літератури. Серед

них доробок учениці Слав'янської

гімназії Дарницького району Анас!

тасії Дніпровської та студентки Ки!

ївського національного університе!

ту ім. Т. Г. Шевченка Ольги Коваль!

чук. До слова, Ольга також навчала!

ся у згаданій гімназії.

Із великою увагою до кожного на!

писаного слова ставиться Людмила

Смоляр. Активна учасниця конкур!

сів МАН, а нині студентка!першо!

курсниця Києво!Могилянської ака!

демії, вірші вона почала писати мало

не з десяти років. "Спочатку це були

досить дитячі твори, але мама про!

явила ініціативу і поставилася до

мого захоплення серйозно,— розпо!

віла Людмила.— На сьогодні маю

чотири надруковані збірки. Я не до!

кладаю зусиль, аби пропагувати те,

що написала, бо не маю амбіцій ста!

ти професійним поетом. Водночас

вважаю, що усе, що надруковано,

повинно мати певний рівень".

На презентацію збірки завітав по!

ет та громадський діяч Петро Осад!

чук, який поділився зі школярами

своїми секретами.

"Існує дуже багато професійних

порад письменникам щодо того, як

працювати над словом,— розповів

Петро Осадчук.— Проте, хоч уже 45

років пишу поезію, усе одно щоразу

мене охоплюють хвилювання і сум!

ніви, бо немає універсальних рецеп!

тів, як створювати прозу, а тим біль!

ше поезію. Та шлях сумніву — це

шлях до істини, а істина полягає у

тому, що не підкоряється нікому.

Тож я хочу побажати юним МАНів!

цям успішного власного шляху і,

звичайно, натхнення"

Праведний Філарет Милостивий, син
Геор ія і Анни, вихований в бла о-
честі і страх Божом , жив VIII
столітті селищі Амнії Пафла он-
сь ої області (Мала Азія). Жін а йо-
о, Феозва, б ла з ба атої і знатної
сім'ї, них б ли діти: син Іоанн і
доч и — Іпатія і Єванфія.

Філарет був багатим і знатним вельможею, але

багатство не приносило йому радості. Знаючи, як

багато людей страждає від бідності, згадував він

слова Спасителя про Страшний суд і про "малих

цих" (Мф. 25.40), слова апостола про те, що лю!

дина, помираючи, нічого не забирає із світу цьо!

го (1 Тим. 6, 7), псалми царя Давида, винагороду

праведнику (Пс. 36, 25). І Філарет прославився

любов'ю до убогих.

Одного разу ізраїльтяни (араби) напали на

Пафлагонію, спустошили країну і розграбували

майно Філарета. У нього залишилось лише 2 во!

ли, корова, декілька вуликів і дім. Але і це, остан!

нє, він поступово роздав убогим. Стійко і лагідно

він переносив дорікання жінки і глузування ді!

тей. "Я маю в потаємних місцях, не відомих для

вас, таке багатство і такі скарби,— відповідав він

рідним,— яких вистачить вам, навіть якщо ви і

сто років проживете, не працюючи і ні про що не

турбуючись".

І Господь воздав Філарету за його милосердя:

коли була віддана остання міра пшениці, його

старий друг прислав йому сорок мір, а після того,

як була віддана убогому тепла одежа, до нього по!

вернулось багатство.

У той час візантійська імператриця Ірина (797!

802) шукала наречену для майбутнього співпра!

вителя Константина Багрянородного (780!797

рр.) і для цього по всій імперії розіслала послан!

ців. Посли не минули і Амнії. Коли Філарет і

Феозва дізналися, що найвищі гості мають бути і

в їхньому домі, Філарет дуже зрадів, а Феозва

навпаки почала сумувати: в домі не було взагалі

ніякої їжі, а про належне пригощання годі було й

думати. Але Філарет наказав жінці добре прибра!

ти в домі. Сусіди, дізнавшись, що очікується

прибуття царських послів, принесли вдосталь

всього, що було потрібно для багатого бенкету.

Посланці відібрали для царських оглядин разом

з десятьма дівчатами і онуку Філарета, Марію.

Вона перевершила своїх ровесниць красою, ла!

гідністю і скромністю та стала царицею, а Кон!

стантин Багрянородний щедро обдарував Філа!

рета. Так повернулись до Філарета і багатство, і

слава. Але, як і раніше, святий любитель убогих

щедро роздавав милостиню і влаштовував трапе!

зи для бідних і сам прислуговував їм при цьому.

Всі дивувались смиренню Філарета і казали: "Во!

істину чоловік цей весь Божий, істинний ученик

Христів".

Слузі він наказав зробити три ящики і напов!

нити їх окремо золотими, срібними та мідними

монетами: з першого отримували милостиню

зовсім убогі, з другого — ті, що втратили кошти, а

з третього ті, що лицемірно виманювали гроші.

Так, не приймаючи почестей, в смиренні і лю!

бові до бідних досяг блаженний старець віку 90

років. Передбачаючи свою кончину, він вирушив

в Константинопольський монастир Родольфію,

роздав там все, що мав при собі, на монастирські

нужди та убогим. Прикликавши рідних, настав!

ляв їх перебувати в любові до бідних і нестяжанні

і мирно відійшов до Господа. Упокоївся він в 792

році і похований в обителі Суда Родолфія у Кон!

стантинополі.

Святість праведного Філарета підтвердило яв!

лене після його смерті чудо. Коли тіло святого

несли до місця поховання, один чоловік, одержи!

мий бісом, схопився за гроб і слідував за похо!

ронною процесією. На кладовищі сталося зці!

лення біснуватого: біс повалив чоловіка на зем!

лю, а сам вийшов з нього. Багато інших чудес і

зцілень здійснилось при гробі святого.

Після смерті праведного Філарета його дружи!

на Феозва трудилась, відбудовуючи в Пафлагонії

монастирі і храми, зруйновані під час іноземних

нашесть

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

Філарет Милостивий

В Шевченківському районі 
відкриють перший Дитячий 
будинок сімейного типу
На ви онання У аз Президента У раїни

"Про питання щодо забезпечення реалізації
прав дітей в У раїні" в Шевчен івсь ом райо-
ні столиці створений дитячий б дино сімей-
но о тип , я ий дасть можливість десятьом ді-
тям-сиротам та дітям, позбавленим бать ів-
сь о о пі л вання, ви ористати своє право на

виховання в родині, отримати належний затишо та любов бать ів.
Для розміщення цьо о за лад Шевчен івсь ій РДА виділено примі-

щення новоб дові за альною площею 239 в. м за адресою — м. Ки-
їв, в л. Княжий затон, 9, в. 175. Дане приміщення облаштоване відпо-
відно до встановлених за онодавством У раїни вимо для проживання
12 осіб (10 дітей та двох бать ів-вихователів).
Урочисте від риття дитячо о б дин сімейно о тип відб деться 18
р дня о 9.30.
В заході візьм ть часть Уповноважений Президента У раїни з прав

дитини Юрій Павлен о, олова КМДА Оле сандр Попов, заст пни о-
лови КМДА Леонід Новохать о, олова Шевчен івсь ої РДА Сер ій Зі-
мін, бать и та діти вели ої щасливої родини

В Голосієво тривають заходи 
до Всеукраїнського тижня права
З 10 по 15 р дня в У раїні проводиться тради-

ційний "Все раїнсь ий тиждень права".
Та , з понеділ а в за ладах освіти та льт ри

Голосієва ор аніз вали низ заходів. Зо рема в
районних бібліоте ах оформили тематичні ви-
став и, юридичні полиці, провели бесіди з від-
від вачами.
В дитячо-юнаць их л бах відб лися інформа-

ційні одини "За он і права", одини правознавства "Права та обов'яз-
и дітей", а та ож юридичний лі неп для бать ів "Аде ватна самооцін-
а моєї дитини".
В за ладах освіти район пройшов тиждень історії державотворення

та права, в рам ах я о о відб лися Все раїнсь ий ро "Права люди-
ни", он рси пла атів та малюн ів, р лі столи, виховні одини,
брейн-рин для чнів 9-10 ласів "Я і за он", захист прое тів "Ми —
ромадяни У раїни", "Констит ційне право в У раїні", правові он рси
"Живи за правилами", р лий стіл "Права ст дента в с часній право-
вій системі У раїни" за частю ст дентсь ої молоді

В Дарницькій школі № 316 
провели захід для молодих 
вчителів
У спеціалізованій за альноосвітній ш олі І-ІІІ ст -

пенів № 316 з по либленим вивченням раїнсь ої
мови Дарниць о о район столиці відб вся район-
ний від ритий педа о ічний захід для молодих
вчителів на тем : "Прое тна діяльність: с тність та
досвід ви ористання в почат овій ш олі". В рам ах
з стрічі досвідчені вчителі за лад С. Като та

О. Шишова провели інте ровані ро и та виховний час на тем : "Чи по-
трібен лад, оли в сім'ї лад", що є підс м ом прое тної роботи чнів
почат ової ш оли.
Зазначений захід ще раз довів про важливість ви ористання в почат-
овій ш олі прое тної діяльності та інте рації в навчально-виховном
процесі. Та я с часний етап розвит т т хара териз ється с лад-
ненням зміст освіти, зростанням обся необхідної інформації та змен-
шення час , відведено о на її засвоєння. Та ож не менш важливим є й
форм вання дітей цілісної артини світ . Одна із серйозних проблем
почат ової освіти — це втрата мотивації навчальної діяльності чнів.
Прое тна діяльність та інте рація навчально о процес сприятим ть

процес заці авлення чнів, та я ви ли ають інтерес до нестандартно о
підход в під отовці до ро ів, допомож ть ш олярам либше засвоїти та
впоряд вати знання та орист ватися відповідними вміннями та наб ти-
ми навич ами, що сприяє всебічном і армонійном розвит дитини

Відбулось засідання Подільської
районної міжвідомчої 
координаційно5методичної ради
З метою підвищення рівня правової освіти насе-

лення Подол б ло проведено засідання районної
міжвідомчої оординаційно-методичної ради.
Участь заході взяли заст пни олови По-

дільсь ої РДА В. Міщен о, начальни Поділь-
сь о о районно о правління юстиції В. Пили-

пен о, начальни відділ римінальної міліції справах дітей Поділь-
сь о о РУ ГУМВС У раїни в м. Києві О. Рож о, заст пни начальни а
ДПІ Подільсь о о район Г. Мо илевсь а, ерівни и профільних стр -
т рних підрозділів РДА, завід вачі бібліоте , дире тори ЗНЗ.
На засіданні роз лядали питання позитивно о досвід з правової ос-

віти та виховання на при ладі спеціалізованої ш оли № 124 м. Києва.
Начальни відділ льт ри, т ризм та охорони льт рної спадщи-

ни Подільсь ої РДА Л. Сабардіна поінформ вала часни ів зібрання
про діяльність за ладів льт ри щодо підвищення рівня правової осві-
ти та льт ри різних верств населення район .
Одним з найважливіших питань поряд денно о став роз ляд забез-

печення захист дітей від б дь-я их форм фізично о та психоло ічно о
насильства, зал чення молоді до позаш ільної освіти, план вання а -
тивно о дозвілля та відпочин

Новини районів"У пошуках слова"
Під такою назвою Київська мала академія наук учнівської молоді
видала збірник творів юних поетів та прозаїків

Збір творів юних поетів і прозаї ів, я і є членами Київсь ої малої а адемії на чнівсь ої молоді, презент вали
в Національній спілці письменни ів У раїни

Для ба атьох авторів збір а "У пош ах слова" — це дебют літерат рі, проте серед них є і та і, для о о це вже
впевнені ро и на стежці поезії чи прози
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Управління ви онавчої дире ції Фонд соціально о
страх вання від нещасних випад ів на виробництві
та професійних захворювань У раїни м. Києві

надає перелі страх вальни ів, я і мають найбільш
с м забор ованості зі сплати страхових внес ів

станом на 04.12.2012 ро

№
п/п

Код за
ЄДРПОУ Назва страх вальни а

С ма забор-
ованості
(тис. рн)

1 30729545 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗ-АВТО" 72,43

2 20001964 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ" 61,66

3 31776030

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ
ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

"ЖИТЛОРЕМБУДСЕРВІС" ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ М. КИЄВА

54,98

4 36444825 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ШРБУ№100" 49,78

5 32828901 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АИЗ" 46,70

6 14146925 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АТОМРЕМОНТ" 44,36

7 01416398 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ" 35,85

8 19484087 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ
"ДВК" 34,80

9 02968177 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВТОРФ" 30,04

10 24089370 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "СХІД" 29,94

Управління ВД ФССНВ м. Києві
http ://fsnv.kiev.ua
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Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега  
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№
з/п 

Прізвище,
ім'я, 

по батькові 

Місце роботи
(навчання),

посада 

Подання Відомості про досягнення 

2. Боднар
Максим 
Олександрович 

08.03.1984 р.н.

Головний
спеціаліст
сектора з
питань
правопорядку,
регламенту та
депутатської
етики відділу з
питань
гуманітарної
політики
управління
забезпечення
діяльності
постійних
комісій
Київради 

Громадська
організація
"Київський
міський
центр
"Правозахи#
сник" 

Боднар М.О. працює в секретаріаті Київської міської ради та забезпечує
роботу постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та
депутатської етики. За період роботи у секретаріаті Київради брав активну
участь у розробці рішень Київради: "Про Регламент Київської міської
ради", "Про Положення про постійні комісії Київської міської ради", "Про
перелік та склад постійних комісій Київради" та ще більше п'ятдесяти
рішень Київради нормативно#правового та індивідуально#правового
характеру, направлених на покращення і організації роботи Київської
міської ради та на захист інтересів членів територіальної громади 
м. Києва. Брав також участь у роботі робочої групи, утвореної Комітетом
Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого
самоврядування для опрацювання до другого читання проекту Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України —
місто#герой Київ". За час роботи в громадському секторі Боднар М.О.
показав себе активним учасником багатьох заходів, що проводилися ГО
"КМЦ "Правозахисник". Зокрема, у позаробочий час надавав
кваліфіковану юридичну допомогу населенню та юридичним особам
(громадським організаціям, спілкам, органам державної влади та
місцевого самоврядування), брав участь у конференціях, семінарах з
метою підвищення правової культури громадян тощо. Займає активну
життєву позицію. Націлений на відстоювання інтересів членів
територіальної громади міста Києва та розбудову громадського
суспільства.

3. Мариніна
Людмила
Леонідівна 

28.10.1980 р.н.

Головний
спеціаліст
відділу
забезпечення
діяльності
постійної комісії
Київради з
питань і
власності
секретаріату
Київради 

Київська
міська рада

Мариніна Л.Л. працює головним спеціалістом відділу забезпечення
діяльності постійної комісії Київради з питань власності. За час
перебування на цій посаді зарекомендувала себе як ініціативний та
дисциплінований працівник. Мариніна Л.Л. здійснює організаційне,
інформаційне, матеріально#технічне забезпечення діяльності постійної
комісії Київради з питань власності відповідно до її функціональної
спрямованості; взаємодію з управліннями, відділами секретаріату
Київради  та структурними підрозділами виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА), забезпечує оформлення проектів протоколів
засідань комісії відповідно до вимог Регламенту Київради, складає
номенклатуру справ та здійснює архівне діловодство відділу і комісії
відповідно до законодавства. Працює оперативно, відповідально
ставиться до поставлених завдань, проявляє ініціативу та творчість,
удосконалює організацію своєї роботи і роботи відділу, застосовуючи
набуті знання та досвід. Цілеспрямовано підвищує професійні якості,
вивчаючи діюче законодавство України, питання місцевого
самоврядування та комунальної власності територіальної громади міста
Києва. В роботі з людьми тактовна, витримана, доброзичлива.
Користується повагою й авторитетом у колективі.
За вагомий особистий внесок у створення духовних і матеріальних
цінностей та досягнення високої майстерності у професійній діяльності
Мариніна Л.Л. нагороджена Подякою голови Київської міської державної
адміністрації (2001), за вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну
працю нагороджена Подякою Київського міського голови (2004), за
вагомий особистий внесок у розвиток і становлення місцевого
самоврядування в столиці України — місті Києві та високий професіоналізм
— Почесними грамотами Київського міського голови (2008, 2011).

4. Потьомкін
Олексій 
Михайлович

24.08.1983 р. н.

Начальник
відділу
реєстрації
службової
кореспонденції
управління по
роботі з
кореспонден#
цією 
та контролю
секретаріату
Київради

Київська
міська рада

Потьомкін О.М. працює начальником відділу реєстрації службової
кореспонденції управління по роботі з кореспонденцією та контролю. За
час перебування на цій посаді зарекомендував себе як ініціативний та
дисциплінований керівник. Потьомкін О.М. здійснює керівництво
діяльністю відділу, визначає ступінь відповідальності головних спеціалістів
відділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює і контролює їх
роботу, контролює підготовку доручень на підпис заступнику міського
голови — секретарю Київради, працює з документами з грифом "Для
службового користування", відповідає за зберігання печаток "Для пакетів",
"Відділ по роботі із службовою кореспонденцією" та штемпеля "Київська
міська рада", готує довідкові матеріали про надходження службових
документів до Київської міської ради, забезпечує вчасне подання
інформації для поновлення weЬ#сайту, контролює стан трудової та
виконавчої дисципліни у відділі. Комунікабельний, у стосунках з колегами
ввічливий і тактовний. За плідну працю, високий професіоналізм
нагороджений Подякою Київського міського голови (2009).|

5. Роговець Ніна
Леонідівна

03.10.1986 р.н.

Заступник
начальника
відділу по
роботі з
депутатськими
фракціями та
групами
секретаріату
Київради

Київська
міська рада

Роговець Н.Л. працює заступником начальника відділу по роботі з
депутатськими фракціями та групами. За час перебування на цій посаді
зарекомендувала себе як ініціативний та дисциплінований керівник.
Володіє державною мовою, навичками діловодства, вимоглива до себе та
оточуючих. Взаємовідносини з колегами будує на принципових і ділових
засадах. На високому рівні виконує роботу щодо організаційного,
інформаційного, аналітичного та консультаційно#методичного
забезпечення діяльності депутатських фракцій і груп, позафракційних
депутатів.Постійно надає методичну допомогу депутатським фракціям і
групам, позафракційним депутатам у плануванні їхньої роботи. Сприяє
взаємодії депутатських фракцій і груп, позафракційних депутатів зі
структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради та
структурними підрозділами апарату виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації). На високому рівні готує
матеріали для проведення засідань депутатських фракцій і груп та
інформаційні матеріали про склад депутатських фракцій і груп та зміни у їх
складі. Веде облік позафракційних депутатів Київської міської ради та
депутатів, які входять до складу депутатських фракцій та груп. Бере участь
(за погодженням із керівництвом депутатських фракцій і груп) у засіданнях
депутатських фракцій і груп. Складає номенклатури справ відділу,
забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і
зберігання справ, що підлягають здачі в архів. Здійснює інші функції
відповідно до завдань, визначених Регламентом Київради та положенням
про секретаріат Київради, а також виконує окремі доручення керівництва
секретаріату Київради.

Молодіжні (дитячі) громадські організації 

1. Молодіжне
громадське
об'єднання
"Спілка
перспективної
молоді" 

Керівник
–Антіпов Ігор
Олександрович 

Голосіївська
районна в
місті Києві
державна
адміністрація 

Основною метою діяльності молодіжного громадського об'єднання "Спілка
перспективної молоді" є реалізація та захист законних соціальних,
творчих, економічних, духовних, національно#культурних, спортивних та
інших інтересів молоді. Об'єднання сприяє реалізації молодіжної політики
та соціальному становленню молоді. За час свого існування молодіжним
громадським об'єднанням "Спілка перспективної молоді" реалізовано
низку заходів, спрямованих на вирішення соціальних і правових проблем
молодих людей Голосіївського району та міста Києва в цілому. Зокрема,
організовано благодійні та соціальні акції "Дні донора", День боротьби зі
СНІДом, благодійну акцію "Пробіг заради життя" та інші. Об'єднання
постійно співпрацює з дитячими будинками, ветеранськими
організаціями, Реабілітаційним центром незрячих юристів та інвалідів
України. Члени об'єднання залучаються до проведення державних та
інших визначних свят. За ініціативи молодіжного об'єднання організовано
та проведено круглий стіл на тему "Принципи та пріоритети гуманітарного
розвитку # формування нової якості життя", в якому взяли участь науковці,
представники студентського самоврядування та творчої молоді, фахівці із
соціальної роботи та інші категорії громадян. Доброю традицією стали
екологічні акції "Чиста країна" (спільно з телеканалом "1+1"), "Зробимо
Україну чистою" та участь молоді у Днях довкілля. Проведено Літню школу
з підготовки молоді до соціально відповідальної активності в рамках
проекту "Молодь # громаді, громада # молоді" з метою підготовки
молодіжних лідерів з питань організації соціально відповідальної
діяльності та подальшого практичного застосування набутих навичок у
різних сферах суспільного життя. 
Крім того, ведеться активна робота в спортивно#оздоровчому напрямку.
Традиційними стали різноманітні спортивні змагання, спартакіади,
туристичні заходи. Цікавою спортивною традицією стали всеукраїнські
змагання з армреслінгу. Також об'єднання проводить навчально#
тренувальні збори вихованців дитячо#юнацьких спортивних шкіл.
Проведення таких заходів сприяє впровадженню ідеї здорового способу
життя в молодіжному середовищі.

2. Дитяча
громадська
організація
"Дитяча
скаутська
організаця
"Плай"

Керівник –
Ємець
Олександра
Вікторівна

Святошин#
ська
районна 
в місті Києві
державна
адміністра#
ція

Основною метою діяльності дитячої громадської організації "Дитяча
скаутська організація "Плай" є задоволення та захист законних соціальних,
творчих, культурних, економічних, спортивних та інших інтересів своїх
членів, розвиток громадської активності та сприяння розвитку скаутського
руху. 
Дитяча громадська організація "Дитяча скаутська організація "Плай" була
створена у 1998 році. Офіційно організація зареєстрована 11.06.2010 року.
У 2011 році дитячою громадською організацією організовано та проведено
наступні заходи:

# виїзний розвиваючий семінар "Живи у світі Скаутингу", 
основною метою якого було залучення молоді до активних форм 
громадянської діяльності та скаутського руху;
# співорганізатор фольклорного свята "Масляна" у Гідропарку;
# участь членів організації в традиційному регіональному 
Джемборі молодих скаутів "Поклик степу # 2011" у с. Красне 
Красноармійського району Донецької області; 
#участь в карнавалі дитячої творчості вихованців клубів за місцем
проживання, дитячих та спортивних клубів, громадських 
організацій "Київ # очима дітей";
# участь в благодійній акції "Пробіг під каштанами";організація і 
проведення літнього наметового табору "Пригодницьке літо";  
# участь у складі делегації України на XXII Всесвітньому 
Скаутському Джемборі під назвою " Simply Scouting";#
# участь в офіційній церемонії підняття Державного прапора 
України в м. Києві; 
#проект "Ярмарок соціальних проектів", який переміг у міському 
конкурсі проектів програм молодіжних і дитячих громадських 
організацій, що проводило Головне управління усправах сім'ї, 
молоді та спорту; 
# акція по ремонту книжок в рамках реалізації проекту 
"Добрі справи" до Всеукраїнського дня бібліотек 

у міській спеціалізованій бібліотеці "Молода гвардія". За дві 
години було відремонтовано близько 150 книжок;
# розвиваючий семінар "Від скаута#новачка до скаут#майстра";
# участь у міжнародних тренінгах, які проводилися за підтримки 
Євразійського Скаутського бюро;
організація і проведення Квесту для батьків скаутів "Гра об'єднує 
батьків";
# захід "Тим, хто нас захишає" у військовій частині та Київському 
військовому ліцеї імені Івана Богуна в рамках проекту "Добрі 
справи";
# організація і проведення щорічної родинної вечірки "Кольорові 
миті" для членів громадської організації та їх батьків.

У своїй діяльності дитяча громадська організація "Дитяча скаутська
організація "Плай" тісно співпрацює з громадськими організаціями,
благодійними фондами, підприємствами, установами та територіальними
органами виконавчої влади як району, так і міста Києва. Голова
громадської організації Ємець О.В. є членом Ради з питань дитячого руху
при Головному управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту, а також
членом Ради Київського міського осередку Національної організації
скаутів України.

3. Молодіжна
громадська
організація
Центр
інноваційних
технологій
"Лайф
дірекшн"

Керівник –
Колісник
Микола
Миколайович

Громадська
рада з
питань
молодіжно#
го руху 
при
Головному
управлінні 
у справах
сім'ї, молоді
та спорту

Основною метою діяльності молодіжної громадської організації "Центр
інноваційних технологій "Лайф дірекшн" є формування нової української
еліти, задоволення та захист прав і законних спільних інтересів її членів у
співпраці з прогресивною світовою спільнотою, сприяння реалізації
наукового, творчого, політичного, організаційного потенціалу молоді,
створення умов для організованого дозвілля та спілкування молодих
людей.
У 2011 році МГО "ЦІТ "Лайф дірекшн" було обрано виконавчим партнером
Фонду Народонаселення  Організації Об'єднаних  Націй (UNFPA) для
реалізації проекту "Підвищення обізнаності української молоді з питань
збереження статевого і репродуктивного здоров'я та формування
безпечної поведінки".
Організація має досвід розробки інформаційних матеріалів, проведення
інформаційних  кампаній, організації та проведення адвокаційної роботи
тощо. У складі організаціє є 5 сертифікованих тренерів за принципом
"рівний#рівному", які проходили навчання на семінарах Фонду
Народонаселення Організації Об'єднаних Націй.
У 2011 році реалізовано проект "Київ за здоровий спосіб життя" при
фінансовій підтримці Фонду Народонаселення ООН. Особливий інтерес у
молоді викликали акції проти куріння. Футбольний матч у рамках проекту
проводився з метою привернення уваги громадських організацій,
молодіжних лідерів, місцевої влади до проблеми здорового способу
життя. Всім учасникам були вручені футболки "Київ за здоровий спосіб
життя", а також роздані інформаційні матеріали для розповсюдження в
своїх організаціях і вузах.
За час реалізації проекту "Київ за здоровий спосіб життя" було проведено
8 тренінгів з адвокації здорового способу життя серед студентів провідних
ВУЗів столиці, в яких взяли участь 160 осіб. Під час акції волонтери МГО
"ЦІТ"Лайф дірекшн" обмінювали солодощі на сигарети, а також разом з
солодощами роздавали інформаційні матеріали про шкоду куріння.
Загалом в акції взяло участь близько 1 000 молодих людей.
9 травня 2011  року громадською організацією було реалізовано проект
"Молодь за здоровий спосіб життя". В рамках реалізації проекту
проведено молодіжний пробіг по вул. Хрещатик. У заході взяли участь
понад 2000 учасників.
20 квітня 2012 року за підтримки Головного управління у справах сім'ї,
молоді та спорту, Київського молодіжного центру праці громадською
організацією реалізовано проект "Фестиваль молодіжних трудових загонів
"Київ — столиця чистоти". Студенти мали можливість взяти участь у
культурних, спортивних заходах та заходах із благоустрою парку Дружби
народів (залучено понад 1500 осіб).
Громадською організацією постійно проводяться тренінги та семінари на
тему профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Про ліквідацію дитячого будинку “Ясний” 
Шевченківського району 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 497/8781 від 29 листопада 2012 року

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

ня, реорганізації і ліквідації навчально
виховних закладів”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 314
р “Про
погодження передачі нерухомого майна у м. Києві в державну власність”, рішення Київської міської ради від 15.12.2011 № 847/7083
“Про дитячий будинок “Ясний”, у зв’язку з передачею приміщень дитячого будинку “Ясний” Шевченківського району м. Києва до
державної власності для розміщення Державної дитячої інженерної академії Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати дитячий будинок “Ясний” Шевченківського району 
м. Києва (код ЄДРПОУ 23153019).

2. Утворити комісію з ліквідації дитячого будинку “Ясний” Шевченків&
ського району м. Києва (далі — Комісія з ліквідації) за участю депутатів
Київської міської ради VI скликання та затвердити її персональний склад,
що додається.

3. Комісії з ліквідації:
3.1. Здійснити у встановленому законодавством України порядку орга&

нізаційно&правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.
3.2. Підготувати та подати на затвердження Київській міській раді в ус&

тановленому порядку проміжний ліквідаційний та ліквідаційний баланси.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра&

ди від 12.07.2012 № 730/8067 “Про ліквідацію дитячого будинку “Ясний”.
5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради

“Хрещатик”.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток до рішення Київради
від 29.11.2012 року № 497/8781 

Склад
комісії з ліквідації дитячого будинку “Ясний” 

Шевченківського району м. Києва
1. Добровольська Оксана Миколаївна — начальник Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), голова ліквідаційної комісії (ідентифікаційний код 2370109364).
2. Ярова Євгенія Валентинівна — начальник управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, заступник голови лікві&

даційної комісії (ідентифікаційний код 2477310707).
3. Магеровська Олена Олексіївна — директор дитячого будинку “Ясний” Шевченківського району м. Києва, секретар ліквідаційної комісії (ідентифі&

каційний код 2697215149).
4. Багрій Валентина Михайлівна — начальник відділу формування комунальної власності Головного управління комунальної власності м. Києва вико&

навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код 2127919342).
5. Гохман Валерія Олександрівна — головний спеціаліст відділу експериментальної педагогіки та управління освіти Департаменту загальної серед&

ньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (за погодженням) (ідентифікаційний код 2563211205).
6. Довгань Олена Іванівна — депутат Київської міської ради (ідентифікаційний код 2919808468).
7. Лойфенфельд Олександр Якович — депутат Київської міської ради (ідентифікаційний код 2089316992).
8. Трегубенко Надія Михайлівна — начальник відділу з питань майна комунальної власності Шевченківської районної в місті Києві державної адмініс&

трації (ідентифікаційний код 2168823180).
9. Філіппов Володимир Вікторович — депутат Київської міської ради (ідентифікаційний код 2856404738).
10. Челомбітько Вікторія Юріївна — перший заступник начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки&

ївської міської державної адміністрації) (ідентифікаційний код 2393814262).
11. Шафаренко Жанна Юріївна — депутат Київської міської ради (ідентифікаційний код 2275101509).
12. Шлапак Алла Василівна — депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики (ідентифікаційний код 2780222768).
13. Науменко Володимир Михайлович — депутат Київської міської ради (ідентифікаційний код 2009916338).

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Продовження додатка до рішення Київради № 232/8516 від  1 листопада 2012 року, надрукованого 12  грудня 2012 року
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 14 грудня 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)
23.11. 2012 № 2100

Склад 
комісії виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
з питань приймання відомчого житлового фонду 
в комунальну власність територіальної громади 

міста Києва:

¬» ŒÕ¿¬◊»… Œ–√¿Õ  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
( »Ø¬—‹ ¿ Ã≤—‹ ¿ ƒ≈–∆¿¬Õ¿ ¿ƒÃ≤Õ≤—“–¿÷≤fl)

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Про утворення комісії виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

з питань приймання відомчого житлового фонду 
в комунальну власність територіальної громади 

міста Києва
Розпорядження № 2100 від 23 листопада 2012 року

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.11.1995 № 891 “Про затвердження Положення про порядок передачі в
комунальну власність державного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управ

лінні підприємств, установ та організацій”, з метою оптимізації роботи з приймання
передачі об’єктів житлового фонду, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації) з питань приймання відомчого жит&
лового фонду в комунальну власність територіальної громади міста Києва
та затвердити її склад, що додається.

2. Установити, що під час приймання відомчого житлового фонду в ко&
мунальну власність територіальної громади міста Києва до сфери управ&
ління районних в місті Києві державних адміністрацій роботу комісії, утво&
реної відповідно до пункту 1 цього розпорядження, забезпечує районна в
місті Києві державна адміністрація, до сфери управління якої передаєть&
ся відомчий житловий фонд.

3. Виключити пункт 1 розпорядження Київської міської державної ад&
міністрації від 29.12.1995 № 397 “Про порядок передачі в комунальну
власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повно&
му господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, ус&
танов та організацій м. Києва”.

4. Визнати такими, що втратили чинність:
4.1. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від

04.06.2004 № 969 “Про затвердження складу комісії виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність територі&
альної громади міста”.

4.2. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від
23.12.2004 № 2341 “Про внесення змін до складу комісії виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з

питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність те&
риторіальної громади міста”.

4.3. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від
07.09.2005 № 1672 “Про затвердження змін до складу комісії виконав&

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну
власність територіальної громади міста”.

4.4. Розпорядження Київської міської державної адміністрації від
02.11.2006 № 1585 “Про затвердження змін до складу комісії виконав&

чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації) з питань приймання відомчого житлового фонду в комунальну
власність територіальної громади міста”.

4.5. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації) від 14.09.2011 № 1653 “Про за&
твердження змін до складу комісії виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з питань приймання ві&
домчого житлового фонду в комунальну власність територіальної грома&
ди міста”.

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

Виконуючий обов’язки голови
О. Мазурчак

голова комісії — перший заступник або заступник голови Київської
міської державної адміністрації, на якого покладаються повноваження ви&
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад&
міністрації) у сфері якісного обслуговування населення підприємствами,
установами та організаціями житлового господарства, використання, ут&
римання і забезпечення належного технічного стану житлового фонду не&
залежно від форм власності (згідно з розподілом обов’язків);

заступники голови комісії — начальник структурного підрозділу вико&
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі&
ністрації) з питань житлово&комунального господарства; перший заступ&
ник (заступник) з питань житлово&комунального господарства) районної в
місті Києві державної адміністрації, до сфери управління якої передаєть&
ся відомчий житловий фонд;

секретар комісії — посадова (службова) особа структурного підрозділу
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з питань житлово&комунального господарства або районної

в місті Києві державної адміністрації, до сфери управління якої передає&
ться відомчий житловий фонд, визначена заступником голови комісії;

члени комісії — представники відповідних місцевих комунальних під&
приємств, житлово&експлуатаційної організації, на баланс якої передаю&
ться будинки відомчого житлового фонду, Регіонального відділення Фон&
ду державного майна України по м. Києву, місцевого фінансового органу,
бюро технічної інвентаризації, спеціалізованого проектного інституту, під&
приємства, установи чи організації, що передає відомчий житловий фонд,
та представники інших заінтересованих підприємств, установ і організа&
цій.

До складу комісії можуть бути залучені інші представники структурних
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про здійснення капітального ремонту 
(комплексу аварійно
відновлювальних робіт) 

жилого будинку № 14 
на вул. Мініна у Дніпровському районі

Розпорядження № 2117 від 28 листопада 2012 року
Відповідно до статей 14, 15, 175, 176 Житлового Кодексу Української РСР, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування

в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, По

ложення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та
визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від
26.04.1984 № 189, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
12.11.2012 № 2012 “Про утворення тимчасової міської комісії з обстеження стану жилого будинку № 14 на вул. Мініна в Дніпровсько

му районі”, враховуючи акт тимчасової міської комісії з обстеження стану жилого будинку № 14 на вул. Мініна в Дніпровському
районі, з метою приведення до належного технічного стану жилого будинку на вул. Мініна, 14 у Дніпровському районі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Керуюча дирекція Дніпров&
ського району м. Києва” замовником розробки проектно&кошторисної до&
кументації та виконання капітального ремонту (комплексу аварійно&від&
новлювальних робіт) у жилому будинку № 14 на вул. Мінінау Дніпровсько&
му районі.

2. Комунальному підприємству “Керуюча дирекція Дніпровського па&
йону м. Києва” у встановленому порядку:

2.1. Визначити генеральні проектну та підрядну будівельні організації
для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження,

2.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно&кошторисної до&
кументації на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпоряджен&
ня.

2.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по&
рядку виконання будівельних робіт.

2.4. Забезпечити прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
об’єкта.

2.5. При укладанні договору підряду на виконання робіт з капітального
ремонту (комплексу аварійно&відновлювальних робіт) обов’язково перед&
бачати умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт
та встановити гарантійні терміни експлуатації об’єкта.

2.6. Забезпечити дотримання прав мешканців гуртожитку під час про&
ведення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготу&
вати розпорядження про виділення з резервного фонду бюджету міста
Києва коштів для проведення комплексу невідкладних аварійно&віднов&
лювальних робіт у жилому будинку № 14 на вул. Мініна у Дніпровському
районі.

4. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації подати в
установленому порядку до Головного фінансового управління Київської
міської державної адміністрації пропозиції щодо включення до бюджету
міста Києва на 2013 рік видатків на проведення капітального ремонту
житлового будинку № 14 на вул. Мініна у Дніпровському районі.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 24 червня 2003 року № 1121 
“Про затвердження Положення 

про Головне фінансове управління 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)”
Розпорядження № 2113 від 28 листопада 2012 року

Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 “Про здійснення організаційно
правових заходів що


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

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 24 червня 2003 року № 1121 “Про затвердження Поло&
ження про Головне фінансове управління виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)” слова “Головне
фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації)” замінити словами “Департамент
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації)”.

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

ної адміністрації від 24 червня 2003 року № 1121 (в редакції розпоря&
дження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації) від 12 липня 2012 року № 1205), що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів&
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. забезпечити висвітлення в засо&
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
28.11.2012 № 2113

ЗМІНИ 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 02317474)

(Цей документ є невід’ємною частиною Положення про
Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

1. У заголовку та пункті 1 Положення слова “Головне фінансове управ&
ління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер&
жавної адміністрації)” замінити словами “Департамент фінансів виконав&
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс&
трації)”.

2. У тексті Положення, крім пункту 2, слова “Головне управління” у всіх
відмінках замінити словом “Департамент” у відповідних відмінках.

3. У пункті 2 слова “Головне управління” замінити словом “Департа&
мент”.

4. У тексті Положення слово “начальник” у всіх відмінках замінити сло&
вом “директор” у відповідних відмінках.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов

Про проектування 
та будівництво лінійно
диспетчерської станції 

на вулиці Мазепи 
у Печерському районі

Розпорядження № 2090 від 22 листопада 2012 року
Відповідно до статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудів


ної діяльності”, Закону України “Про міський електричний транспорт”, з метою забезпечення належної роботи тролейбусної лінії
та надання якісних послуг з перевезення пасажирів, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визначити комунальне підприємство “Київпастранс” (далі — КП “Ки&
ївпастранс”) замовником проектування та будівництва лінійно&диспетчер&
ської станції на вулиці Мазепи у Печерському районі м. Києва (далі — об’&
єкт).

2. КП “Київпастранс” у встановленому законодавством порядку:
2.1. Одержати вихідні дані на проектування об’єкта.
2.2. Визначити генеральну проектну та підрядну організацію для вико&

нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.3. Оформити право користування земельною ділянкою.
2.4. Розробити та затвердити проектно&кошторисну документацію для

виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
2.5. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви&

конання будівельних робіт.
2.6. Забезпечити прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом

об’єкта.
2.7. При укладенні договору підряду на виконання робіт з будівництва об’&

єкта обов’язково передбачити умови щодо надання підрядній організації га&
рантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні терміни експлуатації
об’єкта.

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Київ&
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) взяти до відо&
ма, що фінансування проектних та будівельних робіт із будівництва об’єкта
буде здійснюватися за рахунок залучених в установленому порядку коштів.

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

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни&
ків голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Виконуючий обов’язки голови
О. Мазурчак

Про внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 10 листопада 2010 року № 939
“Про затвердження Положення Головного

управління транспорту та зв’язку виконавчого органу 
Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)”
Розпорядження № 2116 від 28 листопада 2012 року

Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само

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

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

ївської міської державної адміністрації)”:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 листопада
2010 року № 939 “Про затвердження Положення Головного управління
транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації)” слова “Головне управління транс&
порту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)” замінити словами “Департамент транс&
портної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації)”.

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління транспор&
ту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 10 листопада 2010 року № 939, що додаються.

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

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
28.11.2012 № 2116

ЗМІНИ 
ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 37405284)

(Цей документ є невід’ємною частиною Положення про
Головне управління транспорту та зв’язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. У заголовку та пункті 1 Положення слова “Головне управління транс&
порту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)” замінити словами “Департамент транс&
портної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київ&
ської міської державної адміністрації)”.

2. У тексті Положення, крім пункту 3 Положення, слова “Головне управ&
ління” у всіх відмінках замінити словом “Департамент” у відповідних від&
мінках.

3. У пункті 3 Положення слова “Головне управління” замінити словом
“Департамент”.

4. У тексті Положення слово “начальник” у всіх відмінках замінити сло&
вом “директор” у відповідних відмінках.

Заступник голови — 
керівник апарату О. Пузанов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 14 грудня 2012 року

Печерсь ий районний в м. Києві центр соціальних сл жб
для сім'ї, дітей та молоді (м. Київ, пров. Філатова, 3/1)

о олош є он рс на заміщення ва антних посад державних сл жбовців:
- оловно о спеціаліста-юрис онс льта (на час відп ст и по до ляд за дитиною

до дося нення нею 3-річно о ві );
- оловно о спеціаліста відділ соціальної роботи.
Вимо и: вища освіта (ма істр, спеціаліст) відповідно о професійно о

спрям вання.
Прийом до ментів по 12 січня 2013 ро .
Додат ова інформація за тел.: 529-71-94, 529-65-13.

До ва и Лисен о Марини Валеріївни!
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання в я ості відповідача

по цивільній справі за позовом П блічно о а ціонерно о товариства "Дельта Бан " до Лисен о
Марини Валеріївни про стя нення забор ованості за редитним до овором, я е призначено на
17 р дня 2012 ро на 10.30 і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-А, аб. 16.

Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин, справ б де

роз лян то ваш відс тність на підставі ній даних та до азів.
Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК У раїни, з оп блі ванням

о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.
С ддя Г.В. Крижанівсь а

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Холіна Сер ія
І оровича в я ості відповідача, остання відома адреса проживання :
м. Київ, в л. Лейпцизь а, 16 ( ртожито ), за позовом ПАТ "ПРОСТО-
страх вання" до Холіна Сер ія І оровича про стя нення оштів в поряд
ре рес , я е призначено на 24 р дня 2012 ро на 12.30 і відб деться за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 30, під олов ванням с дді
Батрин О.В.
С ддя О.В. Батрин

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає Тимошен а Віталія Андрійовича
в я ості відповідача справі за позовом Іонаша Ма сима Анатолійовича, Тимошен-
а Андрія Гри оровича до Тимошен а Віталія Андрійовича про с нення переш од та
визнання особи та ою, що втратила право орист вання вартирою, я е призначе-
но на 03 січня 2013 ро о 9.30 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413
( олов ючий с ддя Со олов О.M.).

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: Тимошен а Віталія Андрійовича,
остання відома адреса: м. Київ, в л. П. Мирно о, 11, в. 93, відповідно до ст. 169
ЦПК У раїни, справа б де роз лян та йо о відс тність.

Громадсь а Ор анізація "КОМІТЕТ" (місцезнаходження: 03039, м. Київ,
проспе т 40-річчя Жовтня, б д. 13, Код ЄДРПОУ 21719557) повідомляє про
помил ове знищення сіх ори іналів Стат тних до ментів, том числі Стат т
Громадсь ої Ор анізації "КОМІТЕТ" при тилізації первинних до ментів Ор анізації.

ТОВ "МТН" повідомляє, що з ідно де ларації про почато б дівельних
робіт б д ть ви он ватися роботи по ре онстр ції з розширенням
вб дованих нежитлових приміщень з приб довою для розміщення
вистав ово-тор овельно о омпле с (II чер а) по в л. Мечни ова, 18 в
Печерсь ом районі м. Києва, с ладність третьої ате орії.

Втрачене свідоцтво про право власності на вартир за адресою:

в л. Рев ць о о, 11-Г, в. 24 в м. Києві, серія САА № 229926 від 26 січня

2004 р. на ім'я Л бенсь о о Володимира Івановича вважати недійсним.

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

територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються за адресою: в л. Хрещати ,
10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМНІСТРАЦІЯ

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

Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна
адміністрація, телефон для довідо 559-39-34).

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а
районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 42, Голосіївсь а районна в місті Києві державна адміністрація, аб. 410, телефон
для довідо : 281-66-24.

Начальни відділ з питань майна ом нальної власності

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,

онта тний
телефон)

Адреса об'є та оренди
Орендна плата
за 1 місяць,
рн (без ПДВ)

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально

можливий стро
оренди

1.

Ком нальне
підприємство

"Розрах н овий центр
"Голосіїво"
(м. Київ,

просп. На и, 13,
тел. 501-60-38)

просп. 40-річчя Жовтня, 106/2,
підвал, за альна площа 24,0 в. м

1351,5 Розміщення с лад 2 ро и 364 дні

в л. Тарасівсь а, 20,
цо оль, за альна площа 18,8 в. м

761,25 Розміщення майстерні по ремонт вз ття 2 ро и 364 дні

просп. Гл ш ова, 31-а, бло "Б",
підвал, за альна площа 62,0 в. м

2208,0
Розміщення тор овельних об'є тів з продаж продовольчих

товарів, рім товарів піда цизної р пи
2 ро и 364 дні

просп. Гл ш ова, 31-а, бло "Б",
підвал, за альна площа 70,0 в. м

2493,33
Розміщення тор овельних об'є тів з продаж продовольчих

товарів, рім товарів піда цизної р пи
2 ро и 364 дні

просп. Гл ш ова, 31-а, бло "В",
2 поверх, за альна площа 100,0 в. м

4288,67
Розміщення тор овельних об'є тів з продаж продовольчих

товарів, рім товарів піда цизної р пи
2 ро и 364 дні

просп. Гл ш ова, 31-а, бло "В",
2 поверх, за альна площа 99,7 в. м

4275,68
Розміщення тор овельних об'є тів з продаж продовольчих

товарів, рім товарів піда цизної р пи
2 ро и 364 дні

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

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезна-
ходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання

Ма си-
мально

можливий
стро
оренди

Став а
орендної
плати %

Місячна
орендна
плата, рн

Приміт и

1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОН-
НОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕР-
ЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(м. Київ,
просп. Мир , 6-А,
тел. 29-03-98)

2 поверх

ВЕРХОВНОЇ
РАДИ

БУЛЬВ.,
7-А

221,65

СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАН-
НЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
(проведення занять рсів
хорео рафії та а торсь ої
майстерності) (по одинно)

2 ро и 364
дні

3% 3719.15

Необхідно за-
безпечити про-
ведення бла о-
строю приле -
лої території

2 3 поверх

ТИЧИНИ
ПАВЛА
ПРОСП.,
22-А

41,73

СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАН-
НЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
(проведення занять з іно-
земної мови) (по одинно)

2 ро и 364
дні

3% 687,13

Необхідно за-
безпечити про-
ведення бла о-
строю приле -
лої території

3 2 поверх
ЧЕЛЯБІН-

СЬКА ВУЛ., 5
71,00

ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ
НЕРУХОМОГО МАЙНА
( рси з навчання водіїв
автомобілів) (по одинно)

2 ро и 364
дні

15% 5887,84

Необхідно за-
безпечити про-
ведення бла о-
строю приле -
лої території

№ п/п Балансо трим вач (юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а Місцезнаходження За альна

площа, в.м Цільове ви ористання приміщення
Ма симально

можливий стро
оренди

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати, рн Приміт а

1.
Київсь ий місь ий поло овий б дино №3

в л. К чера, 7,
м. Київ, тел. 405-34-86, 296-76-01

1 поверх в л. Василя К чера, 7,
орп. 1 3,00 Розміщення тор овельно о автомат , що відп с ає

продовольчі товари 2 ро и 364 дні
Станом на 30.09.2012

100,00 300,00

2.

Клінічна лі арня № 15
Подільсь о о район м. Києва
в л. Г. С овороди, 2 м. Київ,

тел. 468-23-29

1 поверх в л. Гри орія С овороди, 2
літ.Е, 5К 27,50 Проведення виставо образотворчої та ниж ової

прод ції, виробленої в У раїні 2 ро и 364 дні

Станом на 01.09.2012

100,00 300,00

У ладання
охоронно о до овор
на об’є т льт рної

спадщини

Станом на 01.10.2012

3.
У раїнсь ий державний центр т ризм і
раєзнавства чнівсь ої молоді, в л. Пес-
теля, 5-7, м. Київ, 01135, тел. 531-90-68

1 поверх
(ліве рило)

в л. Пестеля,
5-7 138,00 Кафе, я і не здійснюють продаж товарів

піда цизної р пи 2 ро и 364 дні 116,37 16059,69

Станом на 30.06.2012

4.
Ком нальне підприємство по переробці

нер дних б дівельних матеріалів,
в л. Стецен а, 20, м. Київ, тел. 400-51-11

1 поверх в л. Стецен а, 20, орп. 1 33,22 С лад 2 ро и 364 дні 51,17 1699,80

Станом на 30.09.2012

5 Київсь а місь а лінічна лі арня № 3 02125,
м. Київ, в л. П. Запорожця, 26 тел. 540-95-25 1 поверх в л. Петра Запорожця, 26,

орп. 2 32,60 Кафе, я і не здійснюють продаж товарів
піда цизної р пи 2 ро и 364 дні 58,96 1922,00 Потреб є ремонт

Станом на 20.11.2012

6.

Головне правління льт ри б льв. Тараса
Шевчен а, 3, м. Київ, тел. 279-61-09

підвал
просп. Перемо и, 38, літ.А

110,00 Кафе, я і не здійснюють продаж товарів
піда цизної р пи 2 ро и 364 дні 91,50 20133,40

У ладання охоронно-
о до овор на об'є т
льт рної спадщини1 поверх 110,05

7.

Станом на 01.11.2012

1 поверх просп. Перемо и, 38, літ.А
148,20 Офісні приміщення ор анізацій інших видів

діяльності 2 ро и 364 дні
170,58 25279,30

У ладання охоронно-
о до овор на об'є т
льт рної спадщини

55,90 Розміщення араж 77,98 4359,30

Станом на 15.09.2012

8.
Санітарно-епідеміоло ічна станція
Деснянсь о о район м. Києва

в л. Дань евича,4, м. Київ, тел. 532-13-90
н/підвал в л. Дань евича, 4 79,10 Розміщення с лад до 08.08.2013 49,26 3896,72

9.

КП "Київжитлоспеце спл атація" 01034,
м. Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

тел. 234-23-24

Станом на листопад 2012

1 поверх,
підвал в л. Приозерна, 2, літер А 136,20 Розміщення с лад 2 ро и 364 дні 62,39 8497,94

10. 1,2 поверх,
підвал в л. Приозерна, 2, літер А 154,20 Розміщення офіс 2 ро и 364 дні 105,70 16298,54

11.
Станом на жовтень 2012

1,2 поверх,
підвал просп. Правди, 66-А, літ. А 99,80 С б'є т осподарювання, що здійснює поб тове

обсл ов вання населення 2 ро и 364 дні 26,67 2661,83

12.
Станом на серпень 2012

підвал в л. Райд жна, 27, літер А 195,00 Розміщення с лад 2 ро и 364 дні 42,44 8274,84

13.
Станом на 29.02.2012

1 поверх в л. Тростянець а, 6- 45,90 Надання рит альних посл 2 ро и 364 дні 24,01 1102,17

14. 1,2 поверх в л. Б л а ова, 13, літер.А 54,80 Виробництво продовольчих товарів ( ондитерсь і
вироби) 2 ро и 364 дні

Станом на жовтень 2012

39,03 2138,88

15. 1 поверх,
підвал

просп. Мая овсь о о, 47,
літер. А 294,9 Спортивний л б 2 ро и 364 дні 14,59 4303,50

16. 1,2 поверх в л. Героїв Дніпра, 53,
літер.А 38,60 С б'є т осподарювання, що здійснює поб тове

обсл ов вання населення 2 ро и 364 дні 35,14 1356,55

Станом на 01.07.2012

17. КП "Кінотеатр "Флоренція" м. Київ, просп.
Мая овсь о о, 31 тел. 515-52-04 1 поверх просп. Мая овсь о о, 31 2,00 Інше ви ористання нер хомо о майна

( ран-машина "М'я а і раш а) 2 ро и 364 дні 188,67 377,35

Станом на 01.06.2012

18. ДКП інотеатр "Росія" 02156, м. Київ,
в л. Мілютен а, 19, тел: 518-40-91 2 поверх в л. Мілютен а, 19 20,40 Інше ви ористання нер хомо о майна

( ран-машина "М'я а і раш а) 2 ро и 364 дні 109,27 2229,03

Станом на 01.07.2012

19. КП інотеатр "Ленін рад" просп. Га аріна,
7, м.Київ, 02105 тел. 292-82-61 1 поверх просп. Га аріна, 7 1,00 Інше ви ористання нер хомо о майна

( ран-машина "М'я а і раш а) 2 ро и 364 дні 187,73 187,73

Станом на 30.09.2012

20.

Ком нальне підприємство "Київпастранс"
в л. Набережне шосе, 2,

м. Київ, 04070,
тел. 254-65-20, 279-20-31

Гр па інвентарних об'є тів, а саме: Розміщення транспортно о підприємства з
перевезення вантажів 2 ро и 364 дні 57,72 32341,50

1 поверх в л. Полярна, 20, орп.12 560,31

1 поверх в л. Полярна, 20 літ. Ж 45,19 Розміщення транспортно о підприємства з
перевезення вантажів 2 ро и 364 дні 136,96 6189,00

2 поверх в л. Полярна, 20 літ. Е 32,52 Розміщення транспортно о підприємства з
перевезення вантажів 2 ро и 364 дні 108,12 3516,00

21.

Ком нальне підприємство по триманню
зелених насаджень Шевчен івсь о о район
м. Києва, просп. Перемо и, 82-а, м. Київ,

01030, тел. 455-64-55

2 поверх просп. Перемо и, 82-А,
орп. 1 6,00 Розміщення офіс 2 ро и 364 дні 72,60 435,63

Станом на 30.11.2012

22.
П блічне а ціонерне товариство

"Київенер о" в л. І. Фран а, 5, м. Київ,
01001 тел. 207-61-54

Гр па інвентарних об'є тів, а саме:
С лад 2 ро и 364 дні

65,30 1116,58
1 поверх в л. Жилянсь а, 85, орп.12 17,10

в л. Жилянсь а, 85, орп. 2 44,16 57,86 2555,25

а х е т и н ц і а н ш

р р а о с п р т

и е р а н т а с а

т щ и т а ф е р а б

е п а т а ж р и с

р і т р ш н и л

і р и с р а д і я

й п і м а л і о н

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць ..................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ..............19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........78 рн. 00 оп.

на місяць ..................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ............129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..........258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

Передплатні ціни
на місяць ................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ........130 рн. 80 оп.

на місяць ..................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..............122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ............245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..........490 рн. 80 оп.

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

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

Кольороподіл А2

(формат 660х560 мм)

01034, Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

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

Київ спортивний. У столиці відбудеться 
футбольний турнір 3х3
У с бот і неділю Києві пройде ф тбольний чемпіонат 3х3 для ш о-

лярів та ст дентів. Учасни ами зма ань б д ть діти та молодь ві ом від
8 до 23 ро ів. Два і рових дні (15 р дня — для ш олярів, 16 р дня —
для ст дентів) в лючатим ть т рніри серед ш олярів в чотирьох ві о-
вих ате оріях та ст дентів. За альна іль ість часни ів становитиме
понад 500 чолові . О рім ф тбол 3х3 на равців та ож че атим ть
тренін и та майстер- ласи. Гостями чемпіонат б д ть представни и
ф тбольно о фрістайл “UkrFreestyle” та джампстайл “JumpstyleTeam
PULSE”. Т рнір 3х3 ор аніз ють в рам ах прое т “Давай разом” та
міжнародної ст дентсь ої ри “Enactus”. Перший етап зма ань відб -
деться за адресою: м. Київ, в лиця Е. Потьє, 18, спортивний омпле с
“Е ономіст”. Почато об 11.00

Футбол. Президія ФФУ визначила двох 
кандидатів на посаду головного тренера 
національної збірної
У Б дин ф тбол відб лося засідання Президії Федерації ф тбол

У раїни, інформ є офіційний сайт ФФУ. Учасни и наради об оворили
андидат ри на посад оловно о тренера національної збірної. Пре-
зидент Федерації Анатолій Конь ов о олосив імена п’яти претенден-
тів: Фелі с Ма ат (Німеччина), Роберто Ді Маттео (Італія), Свен-Йоран
Ері ссон (Швеція), Оле сандр Заваров та Михайло Фомен о. Кожно-
м з них б ла дана детальна хара теристи а. Під час об оворення чле-
ни Президії з пинили свій вибір на андидат рах Свена-Йорана Ері с-
сона та Михайла Фомен а. Їм б де запропоновано під от вати відпо-
відні про рами для представлення на чер овом засіданні Ви онавчо-
о омітет ФФУ. За рез льтатами презентацій Ви он ом прийме рі-
шення щодо призначення оловно о тренера

Хокей. Молодіжна збірна України поступилася
італійцям
У серед в Донець на Арені “Др жба” пройшов др ий і ровий

день Молодіжно о чемпіонат світ з хо ею (Дивізіон I, р па В). Збір-
на У раїни з стрічалася з омандою Італії і пост пилася з рах н ом
1:3. З перших се нд з стрічі наші хо еїсти захопили ініціатив і пер-
шими відзначилися воротах с перни ів на 15-й хвилині матч . Авто-
ром ол став нападни Ма сим Мартиш о, я ом асист вав Влади-
слав К нцевич. Одна тримати свою перева раїнцям не вдалося.
У др ій двадцятихвилинці італійці зрівняли рах но , а в третій за ин -
ли ще дві шайби. За підс м ами др о о дня зма ань, очолює т рнір-
н таблицю збірна Польщі, на др ом місці Італія, на третьом Казах-
стан, на четвертом У раїна. На адаємо, оманди борються за єдин
п тів до Гр пи А Першо о дивізіон . По и оманди Оле сандра Го-
диню а є шанси вийти переможцем т рнір , але здійснити це б де д -
же непросто, врахов ючи, що тепер с перни ами вітчизняної др жини
б д ть оманди Польщі та Казахстан , я их раїнцям потрібно лише
обі равати

Температура —10°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура —7°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 0 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —10°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 14 грудня 2012 року

ОВНИ, події тижня мотивовані армічно. Ви переживаєте риз
світо ляд , де пра нення до висо их ідеалів при нічене відч ттям
провини, тривожності, над маних образ. Озирніться назад, мож-
ливо, десь помилялися, сприймали щось спотвореном ви ляді,
через що вим шені б ли хитрити, йти на обман. Зараз потрібно
позбавитися від рабства ілюзій, по аятися і, сміливо по лян вши в
обличчя реальності, діяти чесно і від рито.
ТЕЛЬЦІ, моральний і матеріальний бор перед партнерами —

святе, не дайте е оїзм розширити між вами прірв непороз мінь,
а постарайтеся стати др ом і охан ою в одній іпостасі. Я що
привабливих бла овірних важ о тримати на повід , поп стіть йо-
о, насильно милим не б деш, проте оли це ваш с джений, б дь-
те впевнені, дале о він не помандр є.
БЛИЗНЯТА, рецепт спіх простий: дійте не нахрапом, а радь-

ома, інт їтивно, психоло ічна тон ість в моменти “сл ж - ер ю” —
пре расне рятівне оло, я в сім’ї, та і на роботі. Для то о, щоб
шлюбний орабель не розбився об амені поб тових проблем, а-
пітаном нехай б де бла овірний. І не бійтеся втратити амбіційн
орон — вона непохитна!
РАКИ, дотрим йтеся сл жбової с бординації, б дьте відпові-

дальні, дисципліновані, в офісі наеле тризована атмосфера — пі-
ді рівати розбрат в оле тиві протипо азано. Нама айтеся подати
себе в расивій бла ородній “ па овці”, захопити діловитістю, ро-
з мом потрібних людей, тоді пощастить дося ти заповітних про-
фесійних та матеріальних висот.
ЛЕВИ, романтичний б м триває, се с альний потенціал на ви-

соті, ризи п ститися в розважальні за ли висо ий, на щастя, ви
здатні онтролювати себе. Принаймні, відданість святим сімейним
обов’яз ам не дозволить стати на ріховодний шлях.
ДІВИ, впоряд ов йте домашній поб т, латайте дір и в сімейній

психоло ічній а рі, шан йте сімейні традиції. Зараз вашій нат рі
яс раво проявляються риси, спад овані від пращ рів: це релі ій-
ність, бла ородство, філософсь а м дрість, що сл жить взірцем
для домочадців, об’єдн є родин .
ТЕРЕЗИ, зайва ці авість, базі ання на сторонні теми, переми-

вання ч жих істочо , спори з оле ами, ерівництвом мож ть
а атися по аним самопоч ттям. Уни айте передоз вань не атив-
ними емоціями, зайвою інформацією, що прихов ють собі небез-
пе психічно о отр єння.
СКОРПІОНИ, зовні ви с ворі, неприст пні, одна за цим холод-

ним фасадом причаїлася пол м’яна лицарсь а д ша, здатна на
бла ородні вчин и заради щастя інших. Це ч дово, зі с пердяїв
при лад не беріть, адже ба атіє той, хто дає і заробляє власною
невтомною працею, а т т ви дійсно тр дова оня а!
СТРІЛЬЦІ, я що спалахн ть чвари з домочадцями, значить десь

доп стили промах і ч йні зад шевні стос н и дали тріщин ... Ус -
вайте без пані и, вам це вдасться на слав . І не виносьте сміття з
хати, морочити олов оточенню своїми сімейними проблемами не
треба, то ваш лопіт і виріш йте йо о, задіявши психоло ічні ре-
с рси родини.
КОЗОРОГИ, трансформаційна армічна см а (заради про ре-

с в сімейних, професійних справах, ар’єрі) триває, вас веде Бо-
жа р а, том оли щось не ладиться, слід самітнитися, помоли-
тися, і відповідь знайдеться. Енер опотенціал для дося нення ме-
ти — олосальний, тримайтеся др зів, то анал щасливих шансів,
не тираньте бла овірних (вони вас люблять), мирно домовляйтеся,
ведіть пере овори на зад шевних стр нах (психоло ви нівро !),
тоді ни нете онфронтації і не аразди обійд ть стороною.
ВОДОЛІЇ, ви працюєте, я невтомна бджіл а, б д єте ар’єр ,

отрим ючи проч хан и від начальства за найменший промах (де
іншим все сходить з р ), одна це не привід для розчар вань, ар-
т йтеся, все о питься! Кар’єра — це одночасно хлібне місце і Гол-
офа, де йде випроб вання долі на професіоналізм. Ви двожильні,
витримаєте!
РИБИ, особисте самоствердження за рож є втратою авторите-

т . Менше дефілюйте, це драт є ерівництво, поводьтеся с ромно
і порядно, поважайте ч жі по ляди (там зерна істини), а власні
д м и висловлюйте тоді, оли вас попросять. Робочий енер опо-
тенціал висо ий, хочете заробити — беріться за висо ооплач вані
завдання. Не до лиця блис чом професіонал , що поповнює зо-
лотий адровий фонд оле тив , спалювати тр довий ент зіазм за
опій и

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Будівельник" увійшов
до топ�16 Єврокубка
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У серед відб вся останній
т р першо о р пово о ра-
нд Євро б а. Столич-
ний “Б дівельни ” порад -
вав своїх вболівальни ів
виїзною перемо ою над
“Пренаєм” з рах н ом
84:73. Цей спіх дозволив
иянам посісти перш схо-
дин р пі і та им чи-
ном потрапити топ-16
найсильніших оманд т р-
нір . Інший представни
У раїни цих зма аннях
БК “Донець ” та ож б в
сильнішим за сво о с пер-
ни а. Донеччани вдома пе-
ремо ли т рець ий “Гала-
тасарай” — 88:81, але не
змо ли пробитися на-
ст пний ра нд.

Перед заключним туром ситу�

ація у групі А склалася таким чи�

ном, що на першу сходинку цього

квартету претендували дві коман�

ди — столичний “Будівельник” та

чеський “Німбурк”. Варто зазна�

чити, що шансів зайняти лідиру�

ючу позицію у киян було менше,

адже їм необхідно було не лише

перемагати у виїзному матчі ли�

товський “Пренай”, а й сподівати�

ся на помилку конкурента у до�

машній зустрічі з ізраїльським

“Хапоелем”. На щастя для вітчиз�

няних прихильників баскетболу,

саме так і розгорнулися події ігро�

вого дня.

Матч у Каунасі, де місцевий

“Пренай” приймав київський “Бу�

дівельник”, розпочався з атак

української команди. Розуміючи

важливість перемоги у цій зустрічі,

“гладіатори” одразу ж заходилися

штурмувати ворожий кошик і, що

найголовніше, досить результатив�

но. Перші здобуті очки на свій ра�

хунок записав захисник “будівель�

ників” Георгі Цинцадзе. Згодом до

результативних дій грузинського

легіонера долучилися й Малкольм

Ділейні та Михайло Анісімов. Вар�

то відзначити, що саме Анісімов

зіграв чи не найголовнішу роль у

цьому матчі. Український центро�

вий не лише активно діяв у нападі,

а й допомагав своїм одноклубни�

кам у протиборстві під щитами.

Загалом уся столична команда

упродовж зустрічі була досить

сконцентрованою, що дозволило

їй вже у першій чверті здобути пе�

ревагу у 8 очок — 20:12.

Після короткої перерви кияни

не зменшили обертів і досить

швидко пішли в ще більший від�

рив. Господарі нічого не могли

протиставити “будівельникам”.

Лише під кінець другої чверті ли�

товці спромоглися скоротити від�

ставання до 10 очок, але за хвили�

ну до завершення першої полови�

ни гри кидки Артура Дроздова та

Малкольма Ділейні збільшили пе�

ревагу гостей до 16 очок. На вели�

ку перерву команди пішли за ра�

хунку 51:35 на користь столичних

баскетболістів.

У третій чверті українці діяли

вже не так потужно, за що мало не

поплатились. Гравці “Преная”

змогли перехопити ігрову ініціати�

ву і відіграли 9 очок. Тож від пере�

ваги “Будівельника” майже нічого

не залишалося, і лише тайм�аут,

який взяв їхній наставник Айнарс

Багатскіс, дозволив гостям завер�

шити третю десятихвилинку з

прийнятним гандикапом у 7 очок.

Здавалося, що заключна чверть

пройде у непоступливій боротьбі, і

глядачі стануть свідками інтригу�

ючої кінцівки матчу. Втім, гравці

“Будівельника” вже на початку

відновленого поєдинку продемон�

стрували, що саме вони заслугову�

ють на перемогу. Спочатку Артур

Дроздов довів перевагу своєї

команди до 10 очок, а згодом Геор�

гі Цинцадзе та Сергій Горбенко

практично зняли усі питання про

переможця у цьому матчі — 58:73.

Решту часу команди провели без

особливого поспіху, зустріч завер�

шилася перемогою “Будівельни�

ка” з рахунком 84:73. А згодом

прийшла і гарна новина з Чехії, де

місцевому “Німбурку” не вдалося

у протиборстві перемогти ізраїль�

ський “Хапоель” — 74:82, що га�

рантувало киянам першу сходинку

у квартеті А. Разом з тим, стали ві�

домі і суперники “Будівельника” у

топ�16 команд. Отже, столичні

баскетболісти зустрінуться з клу�

бами: “Будучность” (Чорногорія),

“Тріумф” (Росія) та “Банвіт” (Ту�

реччина)

Інший представник України у

цих змаганнях БК “Донецьк” та�

кож здобув перемогу. Донеччани

на своєму майданчику перемогли

турецький “Галатасарай” — 88:81,

але, на жаль, не змогли пробитися

у наступний раунд, зайнявши тре�

тю сходинку у групі Е
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Цей день в історії 14 грудня

1503 — народився Мішель
Нострадам с, "провісни "
1902 — Commercial Pacific

Cable Company стала першою
омпанією, я а про лала теле-
рафний абель Тихом о еані
від Сан-Францис о, штат Калі-
форнія, до Гонол л , Гаваї
1911 — е спедиція норвежця

Р аля Ам ндсена перше в істо-
рії людства дося ла Південно о
полюса
1958 — радянсь а е спедиція

вперше дося ла полюса неприс-
т пності в Антар тиді
1986 — з війсь ової бази в Ка-

ліфорнії в небо піднявся літа
"Вояджер", ерований Ді ом Р -
таном і Дженою Йє ер. Він обле-
тів нав оло світ без єдиної з -
пин и та заправ и. Політ тривав
9 днів

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Столичний клуб на виїзді переміг литовський "Пренай"

Захисни "Б дівельни а" Мал ольм Ділейні допомі своїй оманді 11 набраними
оч ами та 4 підбираннями матчі проти "Преная"
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