
Під час новорічно�різдвяних свят 
Хрещатик буде пішохідним
Від 30 грудня до 8 січня на головній вулиці столиці перекриють рух 
автотранспорту

Київ продовжує боротьбу 
за гідний бюджет
Громадськість міста звернулась до керівництва держави з проханням внести
зміни до головного кошторису на 2013 рік

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Шосто о р дня Верховна Рада У раїни
затвердила державний ошторис на на-
ст пний рі . Відраз ж місь а влада та
ромадсь ість вист пили із заявою щодо
невідповідності інтересам иян прое т
оловно о бюджет раїни. Після деталь-
но о ознайомлення з до ментом стало
зроз міло — за та о о фінанс вання за-
безпечити необхідний рівень розвит та
життєдіяльності столиці неможливо. Дня-
ми майже 1,5 тисячі представни ів пер-
винних профспіло Києва, ерівництво
КМДА, народні деп тати У раїни від сто-
лиці та деп тати Київради об оворили
сит ацію з фінансовим забезпеченням
міста.

Як зазначив під час виступу перед учасниками наради

заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, без кори�

гування державного бюджету наступного року медики

та вчителі столиці отримуватимуть зарплату меншу, ніж

середня в Україні. Він наголосив, що базовий рівень

оплати праці бюджетних установ передбачався і підтри�

мувався в структурі бюджету міста завжди у повному об�

сязі, а в окремі роки навіть перевищував ті контрольні

показники, які передбачалися Мінфіном для соціально�

культурної сфери. Так, минулого року містом на 15–20%

були збільшені ті показники, які вивело йому Міністер�

ство фінансів.

“При цьому протягом 2010–2012 років у Києві мере�

жа бюджетних закладів не скоротилася на жодну одини�

цю, що мало місце в інших регіонах України. Навпаки,

були введені в експлуатацію нові школи, дитячі садки,

амбулаторії сімейної медицини. Це додаткові робочі

місця. При цьому ми не мали суттєвого збільшення

штатної чисельності бюджетного сектору, в основному

здійснювався перерозподіл їхньої кількості між заклада�

ми”, — зазначив пан Крамаренко.

За його словами, на сьогодні показники зарплати, до�

ведені Мінфіном, складають 7,2 млрд грн. При цьому

місту бракує не менше одного мільярда гривень на фонд

стимулювання.

Занепокоєння проектом держбюджету висловили і

профспілкові лідери бюджетної сфери. Як зазначив на зу�

стрічі голова Київської міської ради профспілок Валентин

Мельник, проект кошторису міста на 2013 рік не є соці�

ально спрямованим. “Профспілкові організації та всі ки�

яни дуже стурбовані ситуацією, яка склалася з проектом

держбюджету на наступний рік. Ми впевнені, що такий

кошторис, який нам запропонували, є неприйнятним та

дискримінаційним для міста та його мешканців і несе

виклики та загрози соціально�економічній сфері міс�

та”,— розповів “Хрещатику” Валентин Мельник.

За словами голови КМДА Олександра Попова, міська

влада й надалі буде послідовною в перемовинах із керів�

ництвом країни щодо внесення змін до держбюджету.

“Головний наш пріоритет у цьому питанні — це Київ та

кияни і можливість забезпечити достойну життєдіяль�

ність міста. Попереду серйозна дискусія з новим уря�

дом, і нам потрібна консолідована позиція, щоб від�

стояти інтереси столиці”, — зазначив Олександр Попов.

Він заявив, що, відповідно до чинного законодавства,

проект бюджету міста буде винесено на найближче засі�

дання сесії міськради 20 грудня. “Ми провели консультації

з депутатами і переконані, що кошторис не буде прийня�

то, а лише взято до уваги. В такому разі, згідно з бюджет�

ним кодексом, фінансування Києва відбуватиметься за

схемою поточного року”, — наголосив Олександр Попов.

За результатами дискусії учасники зібрання прийняли

резолюцію, в якій звернулися до Президента України

Віктора Януковича з проханням не візувати Закон Укра�

їни про державний бюджет на 2013 рік (хоча глава держа�

ви зробив це у понеділок — Ред.). В разі, якщо ж кошто�

рис країни буде підписано главою держави, кияни апе�

люватимуть до Кабміну та Верховної Ради з проханням

розробити й затвердити зміни до бюджету�2013. Від депу�

татів Київради учасники обговорення вимагають не ухва�

лювати рішення про затвердження бюджету столиці до

внесення Верховною Радою зазначених змін до Закону

України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” і

до затвердження кошторису країни в новій редакції.

При цьому учасники громадського обговорення вима�

гають збільшення фінансового ресурсу для забезпечення

соціальних виплат працівникам бюджетної сфери та

збільшення обсягу субвенції з держбюджету на компенса�

цію витрат за пільговий проїзд громадян. Відповідно до

резолюції, вони також наполягають на зарахуванні до бю�

джету Києва податку на доходи фізичних осіб у повному

обсязі та надання з бюджету столиці субвенції й додатко�

вої дотації на виконання містом столичних функцій.

У разі ж, якщо відповідальні за державну бюджетну

політику органи влади відмовляться від внесення жит�

тєво необхідних для Києва і територіальної громади міс�

та змін, представники профспілок озвучили свою готов�

ність до організації акцій протесту

Житло для чорнобильців 

Близь о соро а родин лі відаторів отримають
власні помеш ання

СТОР. 2 

Бригади соцпатрулювання роздали
безхатченкам майже 3,5 тисячі
гарячих обідів 
Добровольці об`їжджають 8 п н тів, що розташовані
в різних точ ах міста
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Персональні дані ховайте під сім
замків 

Ви раден приватн інформацію шахраї часто
ви ористов ють для фінансових махінацій
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Киян та гостей столиці 
запрошують на свято засвічення
головної новорічної 
ялинки країни 
Концертна про рама з на оди засвічення роз-

почнеться 19 р дня о 16.00. На остей свята че-
ають Київсь ий а адемічний театр раїнсь о о
фоль лор "Бере иня" з театралізованою поста-
нов ою "На Свято о Ми олая" та вихованці дитя-
чої хорео рафічної ш оли при Національном
а адемічном ансамблі танцю У раїни ім. Вір-
сь о о з хорео рафічною постанов ою "Г ц ль-
сь а рапсодія". З новорічно-різдвяними святами
вітатиме иян переможниця пісенно о он рс
"Дитяче Євробачення-2012" Анастасія Петри , а
та ож народна артист а У раїна Ніна Матвієн о,
що співатиме з хором хлопчи ів та юна ів при
М ніципальній а адемічній чоловічій хоровій а-
пелі імені Рев ць о о. Офіційне засвічення ялин-
и відб деться о 17.00. Завершить дійство свят-
овий феєрвер . На адаємо, що цьо оріч оловн
новорічн ялин У раїни створено з рах ванням
побажань меш анців міста. Уперше проведено
он рс із визначення най ращої пропозиції зов-
нішньо о ви ляд новорічно о символ , за ре-
з льтатами я о о перемо ла омпанія "Люм’єр-
У раїна". Саме вона запропон вала найці авіший
прое т дизайн , при рас та ілюмінації новорічної
рас ні. Крім то о, омпанія змо ла задовольнити
технічні вимо и – висота дерева с ладає майже
35 метрів, а ва а – до 30 тонн

На ярмарках міста 
почали продаж 
сувенірів та ялинкових прикрас
У тор овельній мережі столиці працюють відділи

з реалізації ялин ових і арнавальних при рас, но-
ворічних с венірів та шт чних ялино . Пра тично в
сіх ма азинах міста можна придбати свят ов
прод цію. Про це “Хрещати ” повідомили ГУ
вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-
ня населення. А от п н ти з продаж нат ральних
дерев працюватим ть на території рин ів та по-
близ стаціонарних за ладів тор івлі (ТРЦ, база-
рів). Крім то о, з метою зниження роздрібних цін
на ялин и, я і в попередні ро и, б де ор анізова-
но їх продаж безпосередньо з ліс оспів на район-
них с ботніх сільсь о осподарсь их ярмар ах
всіх районах столиці до інця р дня. Важлива ін-
формація для споживачів: до продаж надходити-
м ть ялин и з чіпами, без я их дерева вважати-
м ться неза онно зр баними. А за пласти овою
бір ою зі штрих- одом можна б де дізнатися,
звід и дерево походить, та пере онатися в за он-
ності йо о за отівлі

Внесено зміни 
до тимчасового автобусного
маршруту № 12+А
Я повідомили “Хрещати ” КП “Київпас-

транс”, врахов ючи пропозиції меш анців та від-
від вачів станов, розташованих П щі-Водиці, з
15 р дня р х автоб сів тимчасово о маршр т
№ 12А внесено відповідні зміни. Наразі
рс вання машин ор анізовано за та ою схемою

р х : в л. Місь а — Госпіталь — Ш ола-інтер-
нат — в л. Юн ерова — в л. Гамарни а — Дитя-
чий садо — Лісна — в л. Селянсь а. Крім то о,
на маршр ті введено додат ов з пин автоб -
сів “Спецдиспансер” на Кільцевій дорозі. На ада-
ємо, автоб сний маршр т діє тимчасово, ос іль-
и через сильні сні опади та аварійний стан де-
рев вздовж трамвайної олії р х ва одів від площі
Тараса Шевчен а до П ща-Водиці тимчасово
з пинено

ЗА ВИХІДНІ З ВУЛИЦЬ
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Днями 1,5 тисячі представни ів первинних профспіло столиці, ерівництво КМДА, народні деп тати У раїни та деп тати Київради об оворили сит ацію з фінансовим забезпеченням
міста

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У новорічн ніч робот метрополітен б де подовжено на 3 о-
дини 30 хвилин. Наземний ромадсь ий транспорт їздитиме до
4.30, а на о ремих маршр тах, що рс ють від станцій під-
зем и, добиратися можна б де й після цієї одини. Про це
йдеться в розпорядженні, я е нещодавно підписав олова
КМДА Оле сандр Попов.

Окрім того, як уже повідомляв “Хрещатик”, 31 грудня з 20:00, 7 січня — на час

проведення святкових заходів на вул. Хрещатик та 19 січня до їх закінчення у Парку

культури й відпочинку “Гідропарк” і на Оболонській набережній передбачено збіль�

шення кількості пар поїздів у метро та рухомого складу на автобусних, тролейбусних

і трамвайних маршрутах. У період новорічно�різдвяних святкувань з 30 грудня 2012

до 8 січня 2013 вулиця Хрещатик на ділянці від вул. Інститутської до вул. Б. Хмель�

ницького, а в разі необхідності й до Бессарабської площі, буде перекрита для руху

всіх видів транспорту. Водіям доведеться об’їжджати й такі вулиці, як Софіївська (від

Володимирської до Майдану Незалежності) та Мала Житомирська (від Майдану Не�

залежності до пров. Володимирського), де з 18.00 31 грудня до 6.30 1 січня 2013 бу�

де заборонено рух усього транспорту, окрім громадського. Також у разі необхідно�

сті на головній вулиці країни можуть заборонити рух на час урочистого відкриття

новорічної ялинки на Майдані Незалежності, тобто 19 грудня з 16.00 і до закінчен�

ня заходів (від вул. Інститутської до Б. Хмельницького), та 22 грудня з 14.00 у зв’яз�

ку з Парадом Дідів Морозів від вул. Інститутської до Бессарабської площі. Крім то�

го, водії не зможуть припаркувати свій автотранспорт у центрі міста 31 грудня з

16.00 та 7 січня з 11.00 на вулицях: Софійська (від вул. Володимирської до Майда�

ну Незалежності); Мала Житомирська (від Майдану Незалежності до пров. Володи�

мирського); Еспланадна; Рогнідинська (від вул. Шота Руставелі до Еспланадної);

Шота Руставелі (від вул. Рогнідинської до Басейної). Згідно з розпорядженням, у

новорічну ніч з 20.00 31 грудня буде посилено охорону громадського порядку та

безпеку дорожнього руху на всіх маршрутах пасажирського транспорту. Зокрема, на

вул. Софіївській (кінцева зупинка тролейбусів №№ 16, 18); вул. М. Грушевського

(біля стадіону “Динамо” на зупинці автобусів №№ 24, 62); площі Льва Толстого

(кінцева зупинка тролейбусів №№ 5, 8, 17); перехресті вулиць Рогнідинської та Ес�

планадної; біля станцій метро “Либідська”, “Петрівка”, “Святошин”, “Лівобереж�

на”, “Дарниця”, “Чернігівська”, “Хрещатик”, “Майдан Незалежності”, “Площа

Льва Толстого”
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Новини

За вихідні з вулиць столиці вивезли 
24 тисячі тонн снігу
Я зазначили "Хрещати " КК "Київавтодор", протя ом 15-16
р дня ом нальни и вивезли з міста 24 тисячі тонн сні . За алом
же за весь період сні опадів із міста прибрали 58 тис. тонн опадів.
Лише за мин л п’ятницю інспе тори ГУ онтролю за бла о строєм
вр чили 355 попередж вальних приписів та с лали 106 адміністра-
тивних прото олів балансо трим вачам за неналежне прибирання
територій. Усьо о з почат не оди винесено більше 4 тис. припи-
сів та с ладено 901 прото ол. У зв’яз зі с ладними по одними
мовами, сильними морозами та ожеледицею на доро ах, столич-
на ДАІ звертається до водіїв з проханням б ти обережними за ер-
мом та дотрим ватися правил дорожньо о р х

Суд не дозволив руйнувати 
дитсадок на Пушкінській
Господарсь ий с д підтримав позицію про рат ри Києва та від-

мовив задоволенні позов АТВТ “Компанія “Д. І. Б” про визнання
права на оренд земельної ділян и для б дівництва житлово о ом-
пле с за рах но знесення спор ди дитячо о садоч а. На адаємо,
Київрадою 2004 році прийнято рішення про передач в оренд
АТВТ “Компанія “Д. І. Б” 1,21 а землі по в л. П ш інсь ій, 33 А–
37 Б для б дівництва ба атоф н ціонально о житлово- ромадсь о-
о омпле с на місці, де розташовано приміщення дитячо о са-
доч а № 183.
Проте рішення Київради не б ло підписано місь им оловою

зв’яз з відс тністю розроблено о та по оджено о прое т земле-
строю. Надалі Київрадою це рішення б ло визнано та им, що не
набрало чинності. С дом відмовлено АТВТ “Компанія “Д. І. Б” за-
доволенні позовних вимо щодо визнання права на землю та спо-
н ання Київради до ладання до овор оренди, ос іль и наб ття
права орист вання землею можливе ви лючно за рішенням ор а-
нів місцево о самовряд вання та ви онавчої влади.
Рішенням Шевчен івсь ої РДА Києва не надано з од омпанії на

знесення б дівлі дитсад а № 183. Крім цьо о, за інформацією Ін-
стит т “Генплан” Генеральним планом розвит столиці не перед-
бачено зміни цільово о призначення земельної ділян и по в л.
П ш інсь ій, 33 А–37 Б, а передбачено її ви ористання задля ф н -
ціон вання дитячо о дош ільно о за лад

Цифра дня

22 446 000 000 
гривень було мобілізовано до державного бюджету столичними
податківцями за січень�листопад нинішнього року, що на 23 % більше
у порівнянні з минулорічними показниками надходжень 
Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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Житло для чорнобильців
Близько сорока родин ліквідаторів отримають власне помешкання
Ірина СЛАВУТСЬКА
"Хрещатик"

Вже шість ро ів поспіль
14 р дня (в цей день б -
ло завершено зведення
сар офа над зр йнова-
ним реа тором на Чорно-
бильсь ій АЕС) державі
вшанов ють лі відаторів
цієї страшної аварії. Київ
теж а тивно дол чився до
відзначення с мної дати.
Цьо о раз чотирьом де-
сят ам ероїв вр чили по-
відомлення про отримання
вартир, близь о тридцяти
з них одержали цінні пода-
р н и та рамоти від місь-
ої влади.

З нагоди Дня вшанування учасни�

ків ліквідації наслідків техногенної

аварії у Колонній залі КМДА відбу�

лася зустріч керівництва міста з лік�

відаторами і активістами міської та

районних організацій ВГО "Союз

Чорнобиль України".

Під час заходу голова КМДА

Олександр Попов вручив чорно�

бильцям 39 повідомлень про отри�

мання квартир, грамоти КМДА та

пам’ятні медалі "На відзначення

1530�річчя Києва". Житло побудова�

но в місті Буча. Наразі будинок об�

ладнують необхідною технікою та

завершують оздоблювальні роботи.

Загалом для чорнобильців І катего�

рії заплановано придбати 58 одно�

кімнатних квартир, 2 двокімнатні та

4 трикімнатні квартири. На це з

держбюджету спрямують 27,7 млн

грн.

Очільник міськдержадміністрації

подякував присутнім за здійснений

ними подвиг у 1986 році та активну

життєву позицію сьогодні і побажав

чорнобильцям здоров’я та благопо�

луччя. "Ціною власного здоров’я і

життя ліквідатори аварії на ЧАЕС

подарували нам майбутнє. Нехай і

прийдешні покоління ніколи не за�

знають страшного лиха — техно�

генних катастроф. Щиро бажаю

вам щастя, душевного спокою і

благополуччя",— зазначив у віталь�

ному слові Олександр Попов.

Як розповів "Хрещатику" Ілля

Босаковський, який пропрацював

12 років на ЧАЕС, йому дуже при�

ємна увага від міської влади. Він

свого часу не пошкодував власного

здоров’я заради безпеки інших. "За

день до аварії я поїхав у відряджен�

ня на Ленінградську АЕС. Повер�

нувся в Чорнобиль 30 квітня, коли

у місті вже нікого не було. Проте

потім продовжував працювати вах�

товим методом ще до 90�го року:

проводив дезактивацію, обстежен�

ня та заміну устаткування. У мене

навіть не було думки, щоб поїхати

із зони відчуження. Адже залиша�

тися на ЧАЕС — то був мій обо�

в’язок",— зазначає Ілля Лавренті�

йович.

Окрім того, в Києві відбулося по�

кладання квітів до Меморіального

кургану "Героям Чорнобиля" та

пам’ятного знаку "Воїнам Чорно�

биля" у Деснянському районі. В

урочистостях взяли участь прем’єр�

міністр України Микола Азаров,

голова Верховної Ради Володимир

Рибак та голова КМДА Олександр

Попов.

"На жаль, протягом багатьох років

справжні герої, які захистили світ

від однієї з найбільших техногенних

катастроф, не отримали належної

шани. Я вважаю, що у моральному

аспекті ми їм заборгували. Проте

київська влада взяла на себе зобов’�

язання вирішувати проблеми чор�

нобильців і поступово виконує свої

обіцянки. З кожним роком ми все

більше підтримуватимемо їх",— за�

значив Олександр Попов

Киян здивують квітами 
з льоду
Для унікальних композицій використовували лише екзотичні 
рослини
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Поряд з низ ою ці авих
заходів, запланованих на
новорічні свята, на иян
че ає ще одна приєм-
ність — "Вистав а вітів
Сні ової Королеви". В е с-
позиції б д ть представле-
ні витвори флористично о
мистецтва від десяти
районів столиці. До ство-
рення омпозицій дол чи-
лися провідні дизайнери
міста та майстри льодових
с льпт р. Ознайомитися з
ори інальними б етами
можна б де Печерсь ом
ландшафтном пар , на
Співочом полі, з 2 до 27
січня.

Організовує квіткову виставку КО

"Київзеленбуд" за підтримки голови

КМДА Олександра Попова. Як роз�

повів "Хрещатику" генеральний ди�

ректор підприємства Михайло Ца�

ренко, зеленбудівці довго міркували

над тим, чим здивувати киян. "Ми

вирішили провести у місті виставку

квітів з льоду, де кожен район столи�

ці представить власну композицію.

Переконаний, що інтерес до зимо�

вої виставки буде таким же висо�

ким, як і до інших організованих на�

ми заходів",— зазначив Михайло

Царенко.

Особливої уваги заслуговує техно�

логія створення композицій. Живі

квіти встановлюють в спеціальні

кріо�блоки, і через спеціальну трубу

до них повільно надходить вода. Та�

ким чином лід нарощується посту�

пово і без помітних прошарків. А

для того, щоб досягнути максималь�

ної прозорості скульптури, вико�

ристовується виключно дистильова�

на рідина. Такий спосіб заморожу�

вання дозволяє зберегти природну

форму і красу рослин.

Після закінчення процесу над

кожною композицією працює про�

фесійний скульптор. Він дороблює

форму фігури, перетворюючи її у

витончений куб. Цікаво, що на ви�

готовлення однієї скульптури затра�

чається близько тижня.

Як розповіла "Хрещатику" флорист

КО "Київзеленбуд" Алла Філіппова,

для створення цієї виставки було за�

лучено 10 кращих дизайнерів міста.

"Вони створили макети, які після за�

твердження розпочали втілювати у

життя. При цьому використовували

квіти переважно екзотичні. Це роби�

лося з тією метою, щоб донести до

відвідувачів частинку літньої спеки,

якої усім нам так не вистачає взим�

ку",— пояснила Алла Філіппова.

Експериментували з льодом фло�

ристи вперше. Тож для певності ви�

користовували не витончені, а

більш грубі рослини. "Це робилося

для того, щоб при заморожуванні

букети не розпалися. Переважно у

композиціях можна побачити орхі�

деї, цикламени, троянди. Як додат�

кові матеріали застосовували ди�

зайнерські елементи, такі як дере�

во. Заборонялося використовувати

скло",— пояснює "Хрещатику"

флорист.

Льодові скульптури потребують

мінусової температури. Тож щоб

зберегти композиції від руйнівного

впливу сонця та можливого дощу чи

мокрого снігу, на Співочому полі бу�

де споруджено спеціальне накриття.

Організатори "Виставки квітів

Снігової Королеви" запрошують

киян та гостей столиці ознайоми�

тися з оригінальними композиці�

ями з 2 до 27 січня на Співочому

полі. Виставка працюватиме з 9.00

до 21.00. "Оскільки це соціальний

проект, то й вартість квитків буде

досить демократичною: для дорос�

лих — 25 гривень, для дітей та пен�

сіонерів — безкоштовно",— зазна�

чив Михайло Царенко.

Окрім того, в рамках заходу про�

водитимуться народні гуляння і

виступи творчих колективів. А го�

ловну сцену Печерського ланд�

шафтного парку прикрасить 18�

метрова ялинка, поряд з якою і

проходитимуть усі святкові дій�

ства

В столиці відбулося покладання квітів до
Меморіального кургану "Героям Чорнобиля" та

пам`ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" у Деснянському
районі

Голова КМДА Оле сандр Попов вр чив чорнобильцям 39 повідомлень про отримання вартир, рамоти та пам`ятні медалі
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Кількість пасажирів, які користуються 
послугами аеропорту "Київ", 
продовжує зростати
У листопаді цьо о ро посл ами аеропорт "Київ" с ористалося

84,2 тис. пасажирів — на 124,9 % більше, ніж торі . Про це повідоми-
ли в КП Міжнародний аеропорт "Київ" (Ж ляни). Пасажиропоті на
міжнародних повітряних лініях листопаді цьо о ро зріс на 53,3 % —
до 53 тис. осіб, на вн трішніх повітряних лініях — в 11 разів, до 31,2
тис. осіб. У листопаді аеропорт "Київ" забезпечив ви онання 2 тис.
503 рейсів на приліт і виліт, що на 113,9 % більше торішньо о по аз-
ни а. З них 1 тис. 148 рейсів б ли ви онані за ордон (+79,4 %), а 1
тис. 355 рейсів — межах У раїни (+155,7 %).
Найбільш поп лярними міжнародними напрям ами в останньом мі-

сяці осені стали Меммін ен, Дортм нд і Мос ва, а вн трішніми — До-
нець , Одеса та Хар ів. Вантажопоті аеропорт "Київ" період з січ-
ня до листопада поточно о ро с лав близь о 434-х тонн

У парламенті зареєстровано 
міжфракційне об’єднання 
"Столиця України"
Про це повідомив народний деп тат Оле сандр Бри инець. "Ство-

рити та е об’єднання вдалося тіль и після обрання олови ВРУ, о-
ли запрацював се ретаріат оновлено о парламент . Сподіваємося,
що "Столиця У раїни" стане наба ато більшою",— висловив надію
пан Бри инець. Деп тат розповів, що об’єднання створюється для
відтворення в Києві місцево о самовряд вання, виходячи з принци-
пів Ма деб рзь о о права. "Ми встановили обмеження для вст п
до нашо о об’єднання обов’яз овим проживанням в Києві не менше
10 ро ів для то о, щоб в ньом б ли ті люди, я і реально знають і
роз міють проблеми Києва та шляхи їх вирішення",— пояснив деп -
тат. До об’єднання, за йо о словами, війшли: К. Ляпіна, В. Бонда-
рен о, Д. Андрієвсь ий, В. Ярема, С. Терьохін, Л. Ємець, А. Іллєн о,
О. Чорноволен о, В. Яворівсь ий, В. Ар’єв, М. Катеринч , О. Доній
та О. Бри инець. На час створення об’єднання йо о ерівни ом при-
значено народно о деп тата У раїни Володимира Бондарен а

Бригади соцпатрулювання 
роздали безхатченкам 
майже 3,5 тисячі гарячих обідів
У Головном правлінні праці та соціально о захист інформ ють,

що з 1 р дня столиці діють мобільні бри ади соціально о патр лю-
вання, я і щодня роздають безхатчен ам арячі обіди, теплий одя та
вз ття. Та , три мобільні бри ади об’їжджають 8 п н тів, що розта-
шовані в різних точ ах міста. Це місця найбільшо о с пчення лю-
дей, зо рема залізничний во зал, тор овельні майданчи и, станції
метрополітен .
Протя ом 17 днів патр лювання мобільними бри адами здійснено

51 виїзд, під час я их понад 250 бездомних ромадян отримали а-
ряче харч вання та перш медичн допомо . За алом видано 3400
порцій арячих обідів, троє осіб оспіталізовано до лі арень, 56 без-
хатчен ам надані направлення для проходження медичної омісії. 17
бездомних ромадян зверн лися до Б дин соціально о пі л вання
і змож ть тимчасово там переб вати. Т т їм б де надана ціла низ а
соціальних посл , я і допомож ть вирішенні с ладних життєвих
обставин. Крім то о, бри ади соціальних працівни ів проводять се-
ред безхатчен ів методичн роз’яснювальн робот . Розповідають,
ди ті мож ть зверн тися в разі необхідності, повідомляють про за-
лади соціально о спрям вання, я і мож ть надати їм всю необхідн
допомо

Всі охочі змож ть ознайомитись з льодовими омпозиціями з 2 до 27 січня на Співочом полі

В експозиції будуть представлені витвори
флористичного мистецтва від десяти районів столиці.

До створення композицій долучилися провідні
дизайнери міста та майстри льодових скульптур
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Тенденції

Ділові новини

Ринок товарів 
кліматконтролю
змінює напрямок
розвитку
Ключові тренди наступного 
року — енергоефективність 
та надійність
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

Поточний рі видався досить важ им для рин ліма-
тичної техні и. За попередніми оцін ами, обся прода-
жів ондиціонерів с оротився приблизно на 20%. Одна
додат овий поштовх до розвит цьо о бізнес 2013-
м отримає сервісний напрямо , а основними мар е-
тин овими інстр ментами б д ть різні про рами лояль-
ності для партнерів та лієнтів.

Український кондиціонерний ринок представлений шістьма десятками

торгових марок; тут працюють 10—15 провідних дистриб’юторських компа�

ній та півтори тисячі дилерів. Експерти відзначають, що скорочення ринку

відбулося практично в усіх сегментах цього бізнесу. Падіння, яке почалося

ще в 2011 році, оцінюється у 20–25% в побутовому сегменті.

Як і було прогнозовано, сталося підвищення цін на обладнання побутової

гами кондиціонерів повітря низького цінового сегмента. З іншого боку, ті

компанії, які вирішили згорнути бізнес, розпродували техніку за собівартіс�

тю.

Важливо відзначити, що спостерігається зростання зацікавленості людей

енергоефективним обладнанням. “Однією з тенденцій, що характеризує

кліматичний ринок у 2012 році, стало посилення інтересу споживачів і кор�

поративних клієнтів до енергоефективного обладнання та нових технологій.

Це, в свою чергу, позначилося на продажах нових моделей обладнання та

систем, в яких втілені зазначені інновації. Наприклад, посилюється попит

на кліматичну техніку, що використовує альтернативні поновлювані джере�

ла енергії”,— прокоментував ситуацію “Хрещатику” директор компанії

“ЛІКОНД” Володимир Степура.

Найбільш затребуваними моделями в сегменті побутового кондиціонер�

ного обладнання в поточному році, як і раніше, залишилися спліт�системи

настінного типу холод�тепло холодопродуктивністю 2,5 кВт. Також було від�

значено більш високий інтерес до моделей холодопродуктивністю 7 кВт

(настінні) та 12 кВт (канальні).

Наступного року фахівці очікують на стагнацію кондиціонерного ринку в

усіх сегментах. Водночас прослідковуватиметься процес заміни старого об�

ладнання на нове. Триватиме зростання ринкової частки кондиціонерів на

холодоагенті R�410A (на зміну R�22).

У наступному році істотний внесок у структуру продажів кондиціонерно�

го ринку внесуть “бюджетні” побутові спліт�системи. Наслідуючи загально�

світові тенденції, суттєво збільшиться пропозиція інверторних моделей, які

підтримують задану температуру, а боротьба в середньому ціновому сегмен�

ті між провідними світовими брендами посилиться. На думку учасників

ринку, почастішають спроби використання інтернет�магазинів як “панацеї”

від зниження продажів побутових кондиціонерів. Однак Володимир Степу�

ра вважає, що інтернет�торгівля кондиціонерами повітря нестиме для по�

купця ризик придбати неякісний товар. Крім того, можлива недобросовісна

конкуренція з боку компаній, які будь�що хочуть збільшити свою присут�

ність у цій галузі.

Підбиваючи підсумок, експерти констатують, що серед основних тенден�

цій наступного року — стійкий попит на високорентабельні системи та ком�

плексні рішення для великих об’єктів, а також на енергоефективне надійне

обладнання в малому будівництві та приватному секторі
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Персональні дані ховайте 
під сім замків
Викрадену приватну інформацію шахраї часто використовують для
фінансових махінацій
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Кіль ість нападів на web-сторін и
державних та омерційних станов
зм ш є визнати, що в У раїні давно
існ є проблема безпе и інформації в
Інтернеті. Особливо це б ло помітно
передвиборчий період. Але інфор-

мація про пересічних орист вачів
мережі та ож може стати ле ою
здобиччю ха ерів. “Хрещати ” з’я-
сов вав, я им чином в раїнців ра-
д ть персональн інформацію та я її
можна захистити.

Мета і способи крадіжки
Громадяни залишають особисті дані в Інтернеті

різними шляхами: добровільно розміщують у віль�

ному доступі, дають згоду на використання під час

реєстрації на інтернет�ресурсах, дозволяють бра�

узеру запам’ятати свій логін та пароль, номер теле�

фону.

Приватна інформація дуже часто сприймається

як річ ефемерна, і люди не в повній мірі усвідомлю�

ють її цінність та ризики, які з’являються, коли во�

на опиняється в розпорядженні третіх осіб. За сло�

вами фахівців з інформаційної безпеки, персональ�

ні коди можна порівняти з ключами від вашої квар�

тири, які безоглядно залишати всюди — це однако�

во, що роздавати всім ключі від власної оселі і спо�

діватись, що ніхто ними не скористається.

“Персональна інформація для професійних ха�

керів завжди є і буде дуже слабко захищеною,— по�

яснює “Хрещатику” продуктовий менеджер з по�

слуги високошвидкісного доступу до Інтернету

компанії “Воля” Євген Ірхін.— Злам сайтів може

бути актом незгоди з політикою чи діяльністю того

чи іншого власника (органу влади, преси, компанії)

сайту або здійснюватись з метою злочинного збага�

чення за рахунок крадіжки секретної інформації

про логіни, паролі, номери кредитних карт тощо”.

Іноді шахраї вдаються до використання отрима�

ної з Інтернету персональної інформації для того,

щоб надати достовірності своїм словам. Часто таку

інформацію про людину — з ким вона товаришує,

хто її родичі, де вона працює, який у неї номер те�

лефону — хакери отримують через соціальні мере�

жі. Отже, основна рекомендація для прихильників

інтернет�спілкування — не залишайте всю інфор�

мацію про себе у вільному доступі, зробіть її відкри�

тою тільки для ваших друзів.

“Шахраї доволі регулярно намагаються скорис�

татись персональною інформацією для того, щоб

примусити людину “поділитись” грішми,— кон�

статує начальник відділу інформаційної безпеки

“МТС Україна” Сергій Забєлін.— Сьогодні поши�

рена так звана “соціальна інженерія”, коли шахраї

лякають людей інформацією про те, що хтось із їх�

ніх родичів потрапив у халепу, і вимагають терміно�

во переказати кошти на певний рахунок”.

Захист інформації — в юрисдикції 
держави

Важливо знати, що розповсюдження персональ�

них даних людини можливе тільки за її згоди. Укра�

їна приєдналась до конвенції про захист осіб у

зв’язку з автоматизованою обробкою персональних

даних, унаслідок чого минулого року набув чинно�

сті Закон України “Про захист персональних да�

них”, а з липня цього року в разі його порушення

настає кримінальна відповідальність. Тож персо�

нальні дані українців захищені законом.

З іншого боку, якщо людина розмістила свої дані

в мережі Інтернет на загальнодоступному ресурсі,

як�то форум, соціальна мережа, то тим самим вона

добровільно, хоча й опосередковано, дає згоду на

використання цих даних.

“Багато інтернет�ресурсів тепер у своїх реєстра�

ційних формах додають питання щодо згоди вико�

ристання персональних даних користувачів. Ос�

новна рекомендація, яку можна дати в цьому ви�

падку — уважно читати умови, з якими ви погоджу�

єтесь”,— коментує Сергій Забєлін.

До речі, це стосується не лише інтернет�ресурсів.

Наприклад, під час оформлення карток на отри�

мання знижок магазини пропонують форми реєс�

трації зі згодою на обробку та використання персо�

нальних даних. Інколи зустрічаються дуже нечіткі

умови використання, наприклад “я погоджуюсь на

передачу моїх персональних даних третім особам

для використання їх в інтересах третіх осіб”. Це

означає, що ви погоджуєтесь на те, що з вашими

даними можна робити будь�що. У такому випадку

фахівці рекомендують не надавати інформацію про

себе взагалі. Більше того, можна поскаржитись до

Служби захисту персональних даних, адже закон

передбачає необхідність докладного пояснення,

для чого і в якому обсязі буде використовуватися

інформація про особу.

Варто періодично змінювати паролі

Експерти зауважують, що сподіватись виключно

на закон або порядність власників інтернет�ресур�

сів не варто. Адже інформаційні об’єкти знаходять�

ся не тільки на території України, але і по всьому

світу. Дії ресурсу, розміщеного на закордонному

сервері, під українське законодавство не підпада�

ють. Якщо сайт, наприклад, знаходиться на сервері

в Еквадорі, він підпорядковується еквадорському

законодавству, і вже після цього міжнародним уго�

дам. Якщо Еквадор, наприклад, не приєднався до

міжнародної конвенції недоторканості приватного

життя в Інтернеті, питання захисту персональної

інформації, розміщеної тут, залишається невиріше�

ним. А отже, інформаційна безпека людини — в її

власних руках.

“Особливо уважно треба ставитись до власного

логіну та пароля,— стверджує Сергій Забєлін.— Як�

що ви використовуєте однакові логіни та паролі на

різних ресурсах, то полегшуєте шахраям доступ до

ваших даних. Для підвищення безпеки краще не

використовувати одну поштову скриньку для реєс�

трації на різних ресурсах. Якщо шахрай зламає ва�

шу електронну пошту, то він зможе отримати па�

роль до всіх ресурсів, на яких ви зареєстровані.

Адже вони дозволяють відправити новий пароль на

вашу електронну пошту: злодію достатньо зайти на

сайт платіжної системи, натиснути кнопку “я забув

пароль” — і платіжна система надішле новий па�

роль за дресою. Отже, до електронної пошти варто

ставитись дуже уважно. Наприклад, створити до�

статньо складний та надійний пароль, причому, не

реєструвати скриньку на маловідомих поштових

серверах”.

Слід також зауважити, що провідні поштові сер�

вери створюють додаткові умови для захисту персо�

нальної інформації користувача. Наприклад, коли

на одному комп’ютері відкрита ваша скринька, а ви

намагаєтесь в цей час зайти до неї з іншого комп’ю�

тера, поштовий сервер надсилає на ваш мобільний

телефон код верифікації, без якого доступ до даних

буде заблоковано.

Щодо безпечності розрахунків платіжними карт�

ками на інтернет�ресурсах, то, за словами пана Ір�

хіна, слід обирати виключно ті, в яких ви упевнені.

Вони мають бути забезпечені відзнаками офіційних

та брендових порталів: контактними стаціонарни�

ми телефонами, фактичною адресою, службою під�

тримки, стаціонарним приміщенням продажу

(роздрібними магазинами та ін.)

“Також варто звернути увагу на наявність серти�

фікату SSL — про це свідчить відповідний значок в

адресному рядку браузера, віртуальні печатки про�

вайдера сертифіката, що підтверджує надійність і

захищеність ресурсу, та, як правило, логотип поста�

чальника послуг. Клік на лого виводить на сайт

постачальника фінансових послуг, де можна упев�

нитися, що такий торгівельний майданчик дійсно

зареєстрований та є надійним”,— додає Євген Ір�

хін.

Жоден браузер безпеки не гарантує

На думку фахівців, ступінь захищеності браузе�

рів — поняття досить умовне, оскільки захист зале�

жить більше від додаткових антивірусів або фаєрво�

лів, що встановлені у користувача, та окремих на�

лаштувань браузера.

“Проте всі браузери (в тому числі й мобільні)

шифрують дані, що передаються у мережу, якщо

приймаючий сайт підтримує або вимагає https/ssl.

Головне — регулярно оновлювати програмне за�

безпечення та мати сучасні версії цих програм.

Паролі й логіни можна зберігати у браузері за умо�

ви грамотно побудованої захисної системи в ком�

п’ютері та якщо ці паролі періодично (раз на мі�

сяць, принаймні) змінювати”, — зазначає Євген

Ірхін.

Користувачам з точки зору захищеності інфор�

мації можна обирати будь�який з наявних браузе�

рів, оскільки через високу конкуренцію вони всі

постійно вдосконалюються. Пам’ятайте, важливим

є не сам браузер, а його версія. Розробники цього

виду програмного забезпечення постійно випус�

кають оновлення, які вдосконалюють захист бра�

узера від зламу. Однак, навряд чи ви знайдете серед

переліку функцій будь�якого інтернет�браузера ін�

формацію про те, що він гарантує безпечне збері�

гання ваших реквізитів.

На думку фахівців, наразі Україна не здатна са�

мотужки впоратися із загрозою хакерських атак.

Співдиректор програм зовнішньої політики та

міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій

Мельник наголошує на тому, що державі навряд

чи вдасться самостійно вирішити проблему кі�

бербезпеки. “Із “хакерськими” загрозами не�

можливо боротися в межах національних кордо�

нів, тобто єдине успішне рішення — це міжна�

родна співпраця. В нашому випадку левова част�

ка заходів країни у протидії таким загрозам має

входити в рамки співробітництва з НАТО та ін�

шими міжнародними організаціями”,— резюмує

фахівець

Експерти зауважують, 
що сподіватись виключно на закон 
або порядність власників інтернет%

ресурсів не варто. 
Адже інформаційні об’єкти

знаходяться не тільки на території
України, але й в усьому світі
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Заборона куріння 
у громадських місцях 
набула чинності

За он, що передбачає введен-
ня заборони на ріння тютюно-
вих виробів, еле тронних си арет
і альянів приміщеннях за ладів
ресторанно о осподарства, ор-
анів державної влади, місцево о
самовряд вання, інших держав-
них станов, а та ож на стаціо-
нарно обладнаних з пин ах мар-
шр тних транспортних засобів
наб в чинності 16 р дня. Відпо-
відно до за он , забороняється,
рім спеціально відведених для
цьо о місць, ріння в приміщен-
нях підприємств, станов і ор ані-
зацій сіх форм власності, при-
міщеннях отелів, ртожит ів; в
аеропортах і на во залах. До -
мент зобов’яз є власни ів або
орендарів відповідних приміщень
відводити спеціальні місця для
ріння, с пна площа я их не

повинна перевищ вати 10% від
за альної площі відповідно о б -
дин або приміщення. Крім то о,
та і місця мають б ти обладнані
витяж ою, а та ож них має б ти
розміщено інформацію про ш о-

д , що йо о завдає здоров’ю -
ріння. За он встановлює відпові-
дальність за пор шення відповід-
них правил: за розміщення по-
пільниць або ріння в приміщен-
нях за ладів ресторанно о оспо-
дарства пор шни заплатить
штраф від однієї до десяти тисяч
ривень

За два роки 
в енергоефективність 
інвестовано 21 млрд грн
У Державном а ентстві з

енер оефе тивності та енер о-
збереження зазначають, що, по-
чинаючи з 2010 ро , в енер о-
ефе тивні прое ти й розвито
поновлюваної енер ети и б ло
проінвестовано 21 млрд рн. “А -
тивізація процес впровадження
прое тів дала можливість зал -
чити в сфер поновлюваної енер-
ети и близь о 21 млрд ривень
інвестиційних оштів, том чис-
лі 5 млрд ривень тіль и в І пів-
річчі 2012 ро ”, — повідомив о-
лова відомства Ми ола Паш е-
вич. Він зазначив, що на 1 рив-
ню, витрачен з державно о бю-
джет , припало 30 ривень інвес-

тиційних оштів. Завдя и впрова-
дженню новітніх техноло ій та
розвит поновлюваної енер е-
ти и за цей час б ло зе ономле-
но майже 4,4 млрд б. м аз

Ціни на ліки для гіпертоніків
залишаться стабільними

Фармацевтична асоціація
“ФАРМУКРАЇНА” про ноз є до
червня 2013 ро стабільність цін
на лі и, я і бер ть часть пілот-
ном прое ті з провадження
державно о ре лювання цін на
лі арсь і засоби для хворих на і-
пертонію. Про це повідомив в. о.
ви онавчо о дире тора “ФАР-
МУКРАЇНИ” Андрій Стеблевсь ий.
“На препарати, я і бер ть часть

пілотном прое ті з прова-
дження держре лювання цін на
лі арсь і препарати для хворих
на іпертонічн хвороб , ціни зни-
зилися на 10–20%. У прое т вхо-
дить майже 270 наймен вань лі-
арсь их засобів. Швидше за
все, вони залишаться стабільни-
ми впродовж півро ”, — с азав
він. Водночас пан Стеблевсь ий
зазначив, що ціни на інші лі и б -
д ть змінюватися в рам ах інфля-

ційно о оридор , а та ож залеж-
но від оливання валютно о р-
с , ос іль и всі вітчизняні
препарати на 80–90% ви отов-
ляються з імпортної сировини.
Крім то о, в У раїні близь о тре-
тини з них іль існом виражен-
ні — імпортні, повідомляють
“У раїнсь і новини”

ЄБРР виділив “Украероруху”
кредит на 41 млн євро

Європейсь ий бан ре он-
стр ції й розвит виділив ДП
обсл ов вання повітряно о р х
“У раерор х” редит на с м 41
млн євро. Про це с азано в пові-
домленні ЄБРР: “Європейсь ий
бан ре онстр ції і розвит дає
редит на с м до 41 млн євро
ДП “У раерор х” з метою фінан-
с вання прое т модернізації
аеронаві аційної системи”. За ін-
формацією ЄБРР, цей прое т до-
поможе привести стандарти
“У раерор х ” відповідність з
чинною про рамою “Єдине євро-
пейсь е небо”. Крім то о, надалі
Європейсь ий інвестиційний бан
(ЄІБ) надасть паралельне фінан-
с вання прое т на та ж с м .

Метою прое т є заміна й модер-
нізація інфрастр т ри спостере-
ження за польотами в лючових
аеропортах. Він та ож передба-
чає вдос оналення систем обсл -
ов вання повітряно о р х , сис-
тем олосово о зв’яз й спор -
дження аеродромних диспетчер-
сь их вишо в аеропортах “Бо-
риспіль” і “Одеса”

Google запустила українську
версію YouTube

Компанія Google зап стила
раїнсь версію YouTube. Про це

с азано в повідомленні омпанії.
“Компанія Google повідомляє про
зап с YouTube У раїна — ло алі-
зованої версії поп лярної відео-
платформи, що дасть можливість
раїнсь им орист вачам Інтер-

нет спіл ватися, створювати і ді-
литися відео на домені
youtube.ua”, — йдеться те сті. Зі
слів дире тора Google в У раїні
Дмитра Шолом а, зап с YouTube
в У раїні дасть можливість раїн-
сь им творцям відео онтент
ефе тивніше прос вати свої відео-
роботи я в У раїні, та і в б дь-
я ій іншій раїні, а орист вачі

всьо о світ одержать ширший до-
ст п до онтент з У раїни. На сьо-
одні YouTube вже лав оди на
розміщення онтент з низ ою
раїнсь их омпаній, серед

я их — теле анали СТБ, Новий,
ICTV, Інтер, 1+1, омпанія Lavina
Digital, р па омпаній Talant

Прибуток вітчизняних 
банків — 4,4 млрд гривень

У січні–листопаді с марний
приб то омерційних бан ів ста-
новив 4,358 млрд ривень. Про
це с азано в повідомленні НБУ.
Доходи бан ів станом на 1 р дня
становили 137,370 млрд рн, ви-
дат и — 133,012 млрд рн.
Зо рема відсот ові доходи бан ів

січні–листопаді становили
107,893 млрд рн, омісійні —
19,230 млрд рн, інші операційні
приб т и — 4,714 млрд рн. Від-
сот ові видат и бан ів січ-
ні–листопаді становили 62,107
млрд рн, омісійні видат и —
2,800 млрд рн, інші операційні
видат и — 12,158 млрд рн, за-
альні адміністративні видат и —
32,880 млрд рн, відрах вання в
резерви — 22,731 млрд рн
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У приміщенні гімназії міжнарод�

них відносин № 323 відбувся місь�

кий науково�практичний семінар

“Формування економічної компе�

тентності учнів початкової школи в

освітньому середовищі гімназії”. У

роботі заходу взяли участь керівни�

ки та заступники керівників загаль�

ноосвітніх навчальних закладів Ки�

єва. Окрім цього, до роботи були за�

лучені фахівці, науковці�освітяни,

серед яких завідувачка кафедри по�

чаткової освіти та методик гумані�

тарних дисциплін Київського уні�

верситету імені Бориса Грінченка,

доктор педагогічних наук, професор

Світлана Мартиненко, кандидат

психологічних наук, провідний на�

уковий співробітник лабораторії

психології Інституту психології ім.

Г. С. Костюка, старший науковий

співробітник Наталія Дембицька,

кандидат педагогічних наук, стар�

ший науковий співробітник, заві�

дувачка лабораторії дидактики

НАПН України Галина Васьківська,

науковий співробітник лабораторії

дидактики Сергій Косянчук; канди�

дат педагогічних наук, старший на�

уковий співробітник лабораторії

дидактики НАПН України Олена

Баранівська, методист Дарницького

районного науково�методичного

центру Олена Сухаревська.

Під час семінару розглядалися

наступні питання: “Сучасні тен�

денції формування компетентнісно

орієнтованого освітнього простору

в початковій школі”. “Соціально�

психологічні засади формування

основ екологічної культури молод�

ших школярів”, “Організаційно�

педагогічні умови формування еко�

номічної компетентності учнів по�

чаткової школи”, “Компетентніс�

ний підхід у процесі формування

системи знань учнів”, “Основи

економічних знань учнів та їхні

ціннісно�смислові орієнтації”,

“Економічна складова предметів

гуманітарного циклу в умовах фун�

даменталізації змісту освіти”,

“Формування уявлень молодших

школярів про особисту власність”.

Окрім цього, вчителі початкових

класів гімназії Світлана Яковчук,

Любов Кармаза, Оксана Снітко,

Валентина Мальцева, Олена Руден�

ко, Наталія Ольховська, Людмила

Ніконова провели для учасників се�

мінару майстер�класи.

“Робота семінару пройшла плід�

но. Учасники обмінялись досвідом

впровадження у навчальному про�

цесі формування економічної ком�

петентності учнів початкової шко�

ли в умовах освітнього середовища

гімназії,— розповіла “Хрещатику”

директор гімназії № 323 Алла Жу�

кова.— Наостанок результати на�

уково�практичного семінару були

узагальнені в науково�інформацій�

ному збірнику”

Преподобний Сава Освященний

Пробувши десять років в обителі Флавіани,

преподобний відбув до Єрусалиму, а звідти до

обителі преподобного Євтимія Великого. Але

преподобний Євтимій (пам’ять 20 січня) напра�

вив святого Саву до Феоктиста, настоятеля при�

леглого монастиря з суворим загальножительним

уставом. У тій обителі пробув преподобний Сава

послушником до 30�річного віку.

Після смерті старця Феоктиста його наступ�

ник благословив преподобного Саву зачинитися

в печері: лише в суботу святий полишав усаміт�

нення і приходив до обителі, брав участь у Бого�

служінні і споживав їжу. Через деякий час препо�

добному дозволили зовсім не полишати усаміт�

нення, і святий Сава трудився в печері протягом

5 років.

Преподобний Євтимій уважно стежив за жит�

тям юного ченця і, бачачи, як він духовно зріс,

став брати його з собою в пустелю Рув (коло

Мертвого моря). Вони виходили 14 січня і пере�

бували в ній до Вербної Неділі. Преподобний Єв�

тимій називав святого Саву отроком�старцем і

дбайливо виховував його у найвищих чернечих

чеснотах.

Коли преподобний Євтимій відійшов до Госпо�

да (+ 473), святий Сава пішов з Лаври і оселився

в печері поблизу обителі преподобного Герасима

Йорданського. Через кілька років до преподоб�

ного Сави почали збиратися учні — всі, хто хотів

чернечого життя. Так виникла Велика Лавра. За

вказівкою з Неба (через вогняний стовп) ченці

облаштували в печері церкву.

Преподобний Сава заснував ще кілька монас�

тирів. Багато чудес були явлені за молитвами пре�

подобного Сави: посеред Лаври забило джерело,

під час посухи пролився рясний дощ, відбувалися

зцілення хворих і біснуватих. Преподобний Сава

написав перший устав церковних служб, так зва�

ний “Єрусалимський”, прийнятий усіма палес�

тинськими монастирями. Святий мирно преста�

вився до Бога в 532 році

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

У Деснянському районі 
створено Консультативну раду
На ви онання положень Меморанд м про

взаємодію, співробітництво між ерівниц-
твом район та Товариством ветеранів-інва-
лідів часни ів лі відації наслід ів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС розпорядженням Дес-
нянсь ої РДА творена Конс льтативна рада
з питань поліпшення соціально о захист
ромадян, я і постраждали внаслідо атас-
трофи.

До с лад ради війшли ерівни и ромадсь их чорнобильсь их
ор анізацій, я і опі ються постраждалими меш анцями район , е-
рівни и стр т рних підрозділів райдержадміністрації.
Основні завдання новостворено о ор ан : проведення аналіз ста-

н ви онання за онодавства з питань соцзахист ромадян, я і по-
страждали внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи, під отов а пропо-
зицій по реалізації державної політи и щодо поліпшення соціально-
о захист , роз ляд питань щодо можливості зал чення додат ових
надходжень до бюджет Києва на ви онання відповідних про рам

Відбувся “круглий стіл” 
за участю представників 
студентства
Під час заход б ло роз лян то чимало пи-

тань з ор анізаційної роботи. Серед них — фі-
нанс вання прое тів, запропонованих моло-
діжним самовряд ванням, часть представни-
ів а тив в правлінні навчальним за ладом,
проблеми забезпечення і захист прав та ін-

тересів ст дентства, порівняння стан вирішення цих питань в раїн-
сь их та зар біжних ВНЗ.
За алом часть “ р лом столі” взяли понад 20 ст дентсь их ліде-

рів, я і представляли вищі навчальні за лади, що розташовані на тери-
торії Голосіївсь о о район столиці.
Кожна доповідь с проводж валася низ ою запитань і переростала в

дис сію, тож по за інченню заход ожен часни отримав для себе
нов та орисн інформацію.
О рім обмін досвідом, часни и з стрічі домовились про подальш

співпрацю та взаємодопомо вирішенні різних проблем, я і мож ть
вини ати в процесі діяльності ст дентсь о о самовряд вання

У Голосіївському районі працює 
антикорупційний проект “Пульс податкової”
За листопад на телефонний сервіс надійшло лише два звернення.

По азни достатньо позитивний, тож співробітни и ДПІ Голосіївсь о-
м районі м. Києва ДПС пере онані, що переважна іль ість відвід ва-
чів ЦОПП залишилась задоволена я істю їх обсл ов вання.
За алом з почат нинішньо о ро на телефонн лінію “П льс подат-
ової” від платни ів Голосіївсь о о район надійшло 45 звернень.
Близь о 7 % ромадян, я і телефон вали, вирішили залишити заяв
анонімно.
На адаємо, що “П льс подат ової” — це аряча телефонна лінія, я а

працює за принципом call-back. Подат івці не тіль и приймають звер-
нення, але й потім повідомлять про рез льтати перевір и та вжиті за-
ходи. Лінія ф н ціон є цілодобово: з 8.30 до 19.30 інформацію про не-
правомірні дії приймають оператори, неробочий час — інтера тивний
автовідповідач.
Номер “П льс подат ової” (044) 284-00-07

На Подолі провели 
підсумкове засідання 
Громадської ради
У Подільсь ій РДА відб лось засідання Гро-

мадсь ої ради за рез льтатами роботи за
2012 рі .
На засіданні б ло роз лян то питання щодо

ор анізації в районі виборів народних деп та-
тів У раїни 28 жовтня 2012 ро . Голова

о р жної омісії одномандатно о виборчо о о р № 220 В. Городись-
ий на запрошення членів Громадсь ої ради взяв часть в засіданні та
поінформ вав прис тніх про ор анізацію та проведення зазначено о
заход .
Голова Громадсь ої ради Тетяна Гоєн о прозвіт вала про здійснен
продовж ро робот .
За її словами, на засіданнях Ради об оворювались питання щодо ді-

яльності новоствореної спостережної омісії з правоохоронними ор а-
нами, стан ре онстр ції Андріївсь о о звоз , бла о строю та по ра-
щення санітарно о стан Подільсь о о район . Члени ГР брали часть
в об оворенні Прое т Концепції манітарно о розвит У раїни на пе-
ріод до 2020 ро .
Та ож спільно з ОСН Подільсь о о район та оловними лі арями лі-
вально-профіла тичних за ладів об оворювалось питання реформ -

вання системи медично о обсл ов вання

Дніпровці привітали інвалідів 
і ветеранів
У дитячій ш олі мистецтв № 6 ім Г. Л. Ж -
овсь о о, що в Дніпровсь ом районі сто-
лиці, відб лась з стріч з інвалідами та вете-
ранами війни, ор анізаторами я ої б ли
районна Спіл а ветеранів Аф аністан та
ор анізація Партії ре іонів. За словами е-
рівни а ГО ветеранів-”аф анців” Сер ія
Тріс ача, ці люди потреб ють постійної ва-

и, й та і заходи допома ають їм відч ти, що вони не заб ті, що про
них дбають.
Запрошеним на захід інвалідам і ветеранам вр чили пам’ятні від-

зна и “За вір та м жність” правління місь ої Спіл и ветеранів Аф-
аністан (воїнів-інтернаціоналістів). Та ож сі прис тні отримали
свят ові набори. Для часни ів з стрічі під от вали онцерт за
частю амерно о ор естр , співа ів, банд ристів. Прис тні тепло
з стріли й вист п відомих ви онавців пісень — д ет “Аист” с ла-
ді Леоніда М хіна й Мар’яни К дрявчен о. Леонід є х дожнім ерів-
ни ом, автором і ви онавцем ба атьох творів цьо о оле тив , а
донь а ветерана аф ансь ої війни Марьяна — співач а, я а в ожн
пісню в ладає частиноч своєї д ші

У Дарницькому районі 
вшанували учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС
Біля пам’ятно о зна “Жертвам ядерних
атастроф” (в л. Вербиць о о, 11) відб -
лось рочисте по ладання вітів та мітин -
ре вієм з на оди Дня вшан вання часни ів
лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС.
В заходах приймали часть в. о. олови

Дарниць ої РДА Василь Пінч , олова Гро-
мадсь ої ради при Дарниць ій РДА І ор Черма , представни и чор-
нобильсь их ГО, чні навчальних за ладів.
Після вшан вання пам’яті часни ів лі відації наслід ів аварії на

ЧАЕС Василь Пінч вр чив Подя и олови Дарниць ої РДА часни-
ам лі відації аварії на ЧАЕС

Новини районівФормувати в учнів 
економічну компетентність
Цій темі був присвячений семінар для директорів столичних шкіл

18 р дня Свята Цер ва вшанов є
пам’ять Преподобно о Сави Освя-
щенно о, я ий народився в V століт-
ті, в Каппадо ії в побожній християн-
сь ій сім’ї Іоана та Софії. Йо о бать-
о б в воєначальни ом. Від’їхавши
сл жбових справах до Але сандрії,
він зяв із собою др жин , а п’яти-
річно о сина залишив на опі дядь-
ові. Коли хлопчи йшов восьмий
рі , він вст пив до монастиря святої
Флавіани, що б в поблиз . Обдаро-
вана дитина с оро навчилася читати
і добре вивчила Святе Письмо. Да-
ремно бать и вмовляли свято о Сав
поверн тися світ і вст пити в
шлюб. У 17 ро ів він прийняв черне-
чий постри і та дося н в спіх в
пості і молитвах, що б в достоєний
дар ч дотворення.

У приміщенні імназії міжнародних відносин № 323 відб вся місь ий на ово-пра тичний семінар для ерівни ів навчальних за ладів Києва

Вчителі почат ових ласів імназії провели для часни ів семінар майстер- ласи

Валентин ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У імназії міжнародних відносин № 323 з по либленим
вивченням ан лійсь ої мови, я а розташована в Дар-
ниць ом районі столиці, нещодавно б в проведений
місь ий на ово-пра тичний семінар “Форм вання е о-
номічної омпетентності чнів почат ової ш оли в освіт-
ньом середовищі імназії”. У заході взяли часть е-
рівни и та заст пни и ерівни ів ЗНЗ міста, на овці.
Вчителі почат ових ласів імназії провели для часни-
ів заход майстер- ласи.
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Про затвердження Програми зайнятості населення м. Києва 

на 2012—2014 роки
Рішення Київської міської ради № 234/8518 від 1 листопада 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 14 Закону Укра

їни "Про зайнятість населення" та з метою забезпечення продуктивної зайнятості і соціального захисту незайнятого населення в
місті Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 1 листопада 2012 р. № 234/8518

ПРОГРАМА 
зайнятості населення м. Києва на 2012—2014 роки

Паспорт Програми

Програма зайнятості населення м. Києва на 2012—2014 роки (далі — Програма) має комплексний характер, оскільки поєднана з тенденціями та пер�
спективами соціально�економічного розвитку міста і передбачає системні заходи для вирішення проблем, які виникають на столичному ринку праці.

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 14 Закону України "Про зайнятість
населення", статті 24 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", наказу Міністерства соціальної політики України від 05.10.2011 № 383 та
листа Міністерства соціальної політики України від 25.11.2011 № 827/0/15�11/021 про організацію роботи з розроблення проектів територіальної (ре�
гіональної) програм зайнятості населення на 2012—2014 роки та з метою забезпечення продуктивної зайнятості і соціального захисту незайнятого на�
селення в місті розроблено Програму зайнятості населення м. Києва на 2012—2014 роки.

При підготовці Програми враховувалися пропозиції структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, Київського міського центру зайнятості, підприємств, установ та організацій міста, Київ�
ської міської ради профспілок, організацій роботодавців, Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, рекомендації Міністерства соціаль�
ної політики України.

1. Ініціатор розроблення програми Головне управління праці та соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

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

Доручення заступника голови Київської міської державної
адміністрації від 01.12.2011 № 53946 до листа Міністерства соціальної
політики України від 25.11.2011 № 827/0/15#11/021

.3. Розробник програми Головне управління праці та соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

4. Співрозробники програми #

5. Замовник (відповідальний виконавець) програми Головне управління праці та соціального захисту населення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці програми) Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр
зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації, установи,
організації міста, територіальні органи відповідних центральних
органів виконавчої влади, визначені як виконавці завдань та заходів,
на виконання яких спрямована Програма.

7. Термін реалізації програми 2012—2014 роки

8. Перелік   місцевих   бюджетів, які беруть участь у
виконанні  програми (для комплексних програм)

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

9.1. коштів бюджету м. Києва

коштів інших джерел Фінансування заходів Програми, пов'язаних із наданням соціальних
послуг та матеріального забезпечення незайнятому населенню,
здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття у
порядку, визначеному законодавством. Київський міський центр
зайнятості — робочий орган виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття — здійснює оперативне розпорядження
фінансовими ресурсами Фонду в межах затвердженого щорічного
кошторису

1. Затвердити Програму зайнятості населення м. Києва на 2012 —
2014 роки (далі — Програма) згідно з додатком.

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

2.1. Забезпечити виконання Програми.
2.2. Подавати раз на півроку постійним комісіям Київської міської ра�

ди з питань гуманітарної політики і з питань бюджету та соціально�еконо�
мічного розвитку звіт про хід виконання Програми за перше півріччя та рік
до 25 вересня та 25 березня відповідно.

3. Встановити, що Головне управління праці та соціального захисту на�

селення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) є відповідальним виконавцем Програми.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра�
ди від 30.10.2008 № 565/565 "Про затвердження Київської міської про�
грами "Зайнятість населення на 2009—2012 роки".

5. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київської міської ради з питань гуманітарної політики.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Інформація про хід виконання Програми надається до постійної комісії
Київської міської ради з питань гуманітарної політики, постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку, Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації), Головного фінансо�
вого управління виконавчого органу Київради (Київської міської держав�
ної адміністрації): за перше півріччя — до 25 вересня та за рік — до 25 бе�
резня.

Основні підсумки виконання Програми зайнятості населення 
м. Києва на 2010—2011 роки

У 2010 році після фінансово�економічної кризи започатковано позитив�
ні тенденції розвитку більшості сфер економічної діяльності, які зумовили
зростання індексу фізичного обсягу валового регіонального продукту до
рівня 101,4%, номінальні обсяги ВРП у фактичних цінах склали 196,6
млрд. грн.

Зростання валового регіонального продукту забезпечено за рахунок
приросту валової доданої вартості у сфері фінансової діяльності на 24,2%,
готелів та ресторанів — на 14,9%, торгівлі — на 2,9%, промисловості — на
1,5%, транспорту та зв'язку — на 1,2%.

Водночас скорочення валової доданої вартості відбулось у сфері опе�
рацій з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам на
13,4%.

Найбільша питома вага у структурі валової доданої вартості у 2010 ро�
ці припадала на такі види економічної діяльності: торгівля; ремонт авто�
мобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку — 26,7%; опе�
рації з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам —
21,0%; фінансова діяльність — 14,2%; транспорт та зв'язок — 12,6%; про�
мисловість — 6,2%.

Внаслідок сприятливої зовнішньоекономічної кон'юнктури, пожвавлен�
ня ситуації на внутрішньому ринку, розширення споживчого попиту та під�
вищення ділової та інвестиційної активності у всіх сферах економічної ді�
яльності продовжено тенденції щодо відновлення позитивної динаміки
економічного зростання, збільшення обсягів виробництва та фінансового
оздоровлення економіки міста. За попередніми даними Головного управ�
ління економіки та інвестицій, очікувалося, що у 2011 році мало відбутися
зростання валового регіонального продукту на 5,5% до 230,0 млрд. грн.

За 2010 рік в економіці міста було освоєно 25,8 млрд. грн. інвестицій в
основний капітал (93,1% від рівня 2009 року), або шосту частину загаль�
нодержавних інвестицій; обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 13,7 %
порівняно з початком року і склав 21,9 млрд. дол. США (48,9% від загаль�
нодержавних обсягів).

У 2011 році в столиці відмічалась активізація інвестиційної діяльності:
в економіці міста освоєно майже 34,5 млрд. грн. інвестицій в основний
капітал (117,6% до рівня 2010 року), найбільші обсяги яких припадають
на операції з нерухомим майном — 30,8% від загального обсягу, діяль�
ність транспорту та зв'язку — 18,0%о, торгівлю, ремонт автомобілів, по�
бутових виробів та предметів особистого вжитку — 12,5%; промисло�
вість — 9,8%).

У сфері іноземного інвестування м. Києва відзначено зростання обся�
гу прямих іноземних інвестицій. За 2011 рік іноземними інвесторами бу�
ло вкладено 3,5 млрд. дол. США, що на 17,8% більше, ніж за 2010 рік.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста станом на
01.01.2012 склав 24,5 млрд. дол. США, що на 12,0% більше обсягів ін�
вестицій на початок 2011 року. В розрахунку на одну особу обсяг прямих
іноземних інвестицій становить 8 844,7 дол. США.

За показниками розвитку малих підприємств м. Київ стабільно посідає
перше місце серед регіонів України, що свідчить про активну роль суб'єк�
тів господарювання в економічному житті столиці.

У 2010 році у м. Києві налічувалось 250 малих підприємств на 10 тис.
наявного населення, що майже у 4 рази більше, ніж по Україні, проте на
9 одиниць менше, ніж у 2009 році.

Водночас зросли на 2,7% обсяги реалізованої малими підприємства�
ми продукції (робіт, послуг) та на 10,7% середньомісячна заробітна пла�
та найманих працівників малих підприємств.

За рахунок спрощення дозвільної системи та реєстраційних процедур,
усунення адміністративних перешкод, забезпечення доступу підприємців�
початківців до інформаційних, майнових, фінансово�кредитних ресурсів,
надання їм навчально�освітніх, консультаційних послуг для швидкого опа�
нування базовими знаннями в сфері правової, бухгалтерської, маркетин�
гової освіти, за попередніми даними, у 2011 році зафіксовано збережен�
ня позитивної динаміки показників розвитку малого підприємництва.

Зокрема відбулося зростання кількості малих підприємств на 10 тис.
наявного населення на 0,8% до 252 одиниць.

Станом на 01.01.2012 кількість суб'єктів підприємництва — юридичних
осіб, зареєстрованих як платники податків, збільшилась порівняно з по�
переднім роком на 5,3%о та становила 226,13 тис. суб'єктів, з них спла�
чували податки 157,95 тис. суб'єктів, що більше на 5,2 %.

Зросли також за результатами 2011 року на 37,0% порівняно з 2010
роком надходження податків і зборів до Зведеного бюджету від зазначе�
них суб'єктів підприємництва. Сума надходжень становила 65,46 млрд.
грн.

Виконавчим органом міської влади буде продовжено реалізацію захо�
дів щодо підтримки малого бізнесу, передбачених низкою міських про�
грам.

Такий показник рівня життя як середньорічна чисельність населення
зріс на 0,6% і у 2010 році становив 2 792,2 тис. осіб.

Середньорічна чисельність наявного населення м. Києва за 2011 рік
становила 2 806,7 тис. осіб, що на 0,5% вище показника 2010 року.

Зміна чисельності населення відбулася як за рахунок природного, так
і міграційного його приросту. Загальний коефіцієнт природного приросту
наявного населення на 1000 осіб становив +1,8 проти відповідного по�
казника + 1,2 у 2010 році.

У 2010—2011 роках стан ринку праці міста, хід виконання визначених
заходів та завдань Київської міської програми "Зайнятість населення на
2009—2012 роки", Програми зайнятості населення м. Києва на 2010—
2011 роки контролювались виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною адміністрацією) та його структурним під�
розділом — Головним управлінням праці та соціального захисту населен�
ня, оцінювались на засіданнях Координаційного комітету сприяння зайня�
тості населення. Інформація з цих питань у визначені терміни направля�
лась до Київської міської ради, а відповідні пропозиції щодо подальшого
вдосконалення регулювання ринку праці — до Міністерства соціальної по�
літики України.

З метою регулювання процесів на столичному ринку праці виконавчим
органом міської влади, Головним управлінням праці та соціального захис�
ту населення, Київським міським центром зайнятості за участю профспі�
лок та роботодавців здійснювались заходи, спрямовані на стабілізацію
обсягів вивільнення працівників з підприємств, установ та організацій
міста. Так, протягом 2010 року фактично вивільнено 15,8 тис. осіб проти
25,4 тис. осіб у 2009 році.

У січні — грудні 2011 року настав термін вивільнення у 64,7 тис. чол.,
з них фактично вивільнено з підприємств міста за статтею 40 пунктом 1
КЗпП України 15,6 тис. чол. або кожного четвертого.

Особлива увага приділялась виконанню заходів щодо розширення
сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць.
Протягом 2010 року в м. Києві введено в дію 61,3 тис. нових робочих
місць, що на 7,9% більше, ніж у попередньому році.

За 2011 рік в м. Києві введено в дію 103,4 тис. нових робочих місць,
що в 1,7 раза більше, ніж у 2010 році. Зокрема для працівників у юридич�
них осіб — майже 74,9 тис. од., для працівників у фізичних осіб�підприєм�
ців — майже 17,7 тис. од., для фізичних осіб�підприємців — понад 10,1
тис. од., для самозайнятих осіб — платників податку з доходів фізичних
осіб — 741 од. Річне завдання з створення робочих місць, визначене дов�
гостроковою програмою (64 тис. одиниць), виконано на 161,6%.

Понад дві третини нових робочих місць створено юридичними особа�
ми. За видами економічної діяльності — це переважно підприємства, ор�
ганізації, установи торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів; сфе�
ри операцій з нерухомим майном та надання послуг підприємцям; фінан�

сової діяльності; промисловості, надання комунальних та індивідуальних
послуг тощо.

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією) спільно з об'єднаннями роботодавців та органі�
зацій професійних спілок вживаються заходи, спрямовані на створення
умов для розвитку трудового потенціалу шляхом удосконалення профе�
сійної підготовки населення відповідно до потреб економіки та ринку пра�
ці. Проведення координації щодо професійного навчання кадрів на ви�
робництві та підвищення їх кваліфікації, включення до колективних дого�
ворів питань профнавчання персоналу сприяло тому, що у 2010 році в
столиці навчено новим професіям 9,4 тис. осіб, в т. ч. навчання переваж�
но відбувалось безпосередньо на виробництві. Підвищили свою кваліфі�
кацію у 2010 році 82,3 тис. осіб.

З метою запобігання молодіжному безробіттю Головним управлінням
праці та соціального захисту населення спільно з Радою ректорів Київ�
ського вузівського центру та Головним управлінням освіти і науки щороку
проводиться моніторинг працевлаштування випускників, які навчались у
навчальних закладах за державним замовленням. Результати зазначено�
го моніторингу з відповідними пропозиціями подаються Раді ректорів Ки�
ївського вузівського центру, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству економіч�
ного розвитку і торгівлі України. Зокрема проведено вибірковий аналіз по
працевлаштуванню випускників 2011 року за даними 22 вищих навчаль�
них закладів м. Києва ІІІ�ІV рівнів акредитації. Рівень працевлаштування
випускників, які навчались за державним замовленням, становить 92,4%.

Реалізація заходів з легалізації зайнятості та детінізації виплат заробіт�
ної плати та активне залучення до цього напрямку органів Державної по�
даткової адміністрації в м. Києві, заслуховування цих питань на засідан�
нях робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнято�
сті населення в м. Києві, проведення організаційної роботи із суб'єктами
господарювання щодо підвищення ними рівня виплат заробітної плати
найманим працівникам до середньогалузевого рівня сприяли покращен�
ню якості існуючих робочих місць (на ряді підприємств середня заробітна
плата зросла в кілька разів).

Позитивні зміни в економіці сприяли зростанню грошових доходів на�
селення та заробітної плати. У 2011 році заробітна плата в реальному ви�
мірі зросла на 6,3% і становила 4012 грн, що в 4,0 раза перевищувало
встановлений прожитковий мінімум. У січні — грудні 2011 року середньо�
місячна заробітна плата штатного працівника становила 4012 гривень, що
на 16,9% більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Реальна за�
робітна плата збільшилася на 6,3%. Підвищення середньомісячної заро�
бітної плати відбулось майже за всіма видами економічної діяльності з од�
ночасним збільшенням фонду оплати праці штатних працівників підпри�
ємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і біль�
ше осіб на 17,1% до рівня майже 62763,6 млн. грн.

Тривала робота щодо забезпечення оформлення трудових договорів
між фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності та най�
маними працівниками. Протягом 2010—2011 років 32,8 тис. працівників
легалізували працю за наймом у фізичних осіб — суб'єктів підприємниць�
кої діяльності.

Проводились заходи, спрямовані на усунення виявлених фактів "неле�
гальної" зайнятості. Так, зокрема, протягом 2011 року за результатами
проведеної контрольно�перевірочної роботи виявлено та залучено до
оподаткування 12229 найманих осіб, не оформлених належним чином
працедавцем. До бюджету додатково сплачено 4559,7 тис. грн. податку з
доходів фізичних осіб. Крім того, до державної реєстрації залучено 11541
фізична особа, якими сплачено до бюджету 2703,5 тис. грн.

Завдяки організації роботи та реалізації заходів і завдань довгостроко�
вої Київської міської програми "Зайнятість населення на 2009—2012 ро�
ки" місто Київ характеризується в середньому за 2011 рік найвищим се�
ред регіонів України рівнем зайнятості населення працездатного віку —
70,9%, що на 4,4% більше, ніж в середньому по Україні (для порівняння:
у Дніпропетровській області — 70,1%, Запорізькій — 68,1%, Харківській —
68,9%) та найнижчим серед регіонів рівнем безробіття населення праце�
здатного віку, визначеним за методологією Міжнародної організації пра�
ці — 6,1% (по Україні — 8,6%).

У столиці також найнижчий показник зареєстрованого безробіття ста�
ном на 01.01.2012 — на рівні 0,4%. Це в 4,5 раза менше середньоукраїн�
ського показника (в Україні — 1,8%); найвищий рівень безробіття в Чер�
каській області — 3,2%, Житомирській та Кіровоградській областях — по
3,0%, Вінницькій області — 2,7%, Полтавській та Рівненській областях —
по 2,6%. Такі результати діяльності міської влади дають можливість утри�
мувати на даний час ситуацію на столичному ринку праці стабільною та
однією з найкращих серед регіонів України.

Позитивним є той факт, що попит на ринку праці столиці продовжує
перевищувати пропозицію робочої сили. Станом на 01.01.2012 в загаль�
номіській базі даних налічувалось майже 11,4 тис. вільних робочих місць
(вакантних посад), серед них для робітників — понад 4,8 тис, для служ�
бовців — майже 4,5 тис, решта — для осіб без професії або які не потре�
бують спецпідготовки.

Станом на 01.01.2012 навантаження на 10 вільних робочих місць (ва�
кантних посад) по м. Києву є найнижчим серед регіонів України — 6 осіб
(в Україні — 84 особи). Найбільше навантаження у Черкаській області
(1400 осіб на 10 вакансій відповідно).

Працевлаштування безробітних та їх соціальний захист як в Україні, так
і в місті Києві, здійснюється відповідно до законів України "Про зайнятість
населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
України на випадок безробіття", Конвенції Міжнародної організації праці
№ 122 "Про політику в галузі зайнятості", постанови Кабінету Міністрів
України від 08.09.2010 № 831 "Про затвердження Основних напрямів ре�
алізації державної політики зайнятості на 2010—2011 роки".

За час дії Програми зайнятості населення у 2010—2011 роках праце�
влаштувалися за сприянням міської служби зайнятості 52,7 тис. осіб. З
них працевлаштовані шляхом надання дотацій роботодавцям з Фонду за�
гальнообов'язкового державного соціального страхування України на ви�
падок безробіття — 1,1 тис. осіб, отримали одноразову виплату допомо�
ги по безробіттю для розвитку підприємницької діяльності — 1,2 тис. осіб.

Тривалість зареєстрованого безробіття в м. Києві у 2009 році станови�
ла 6,4 місяця, у 2010 році — 6,2 місяця, у 2011 році — 5,6 місяця.

Разом з цим існує певний дисбаланс між попитом і пропозицією робо�
чої сили.

Майже 40% осіб, які шукали роботу за допомогою районних центрів
зайнятості на кінець грудня 2011 року,— це законодавці, вищі державні
службовці, керівники; професіонали — 21,5%, фахівці — 16%. При цьому
працівники сфери обслуговування й торгівлі становлять лише 4%, опера�
тори та складальники устаткування і машин — 6%, кваліфіковані робітни�
ки з інструментом — 4%, особи з найпростішими професіями — 3%.

У той же час вільні робочі місця пропонуються переважно кваліфікова�
ним робітникам з інструментом — майже 22%, за найпростішими профе�
сіями — 18%, працівникам сфери обслуговування й торгівлі — 11%, опе�
раторам та складальникам устаткування і машин — 10%. Кількість вакан�
сій для законодавців, вищих державних службовців, керівників становить
10%, для професіоналів — 11%.

Найбільш гостро відчувалася проблема пошуку роботи в столиці для
службовців. На обліку в службі зайнятості перебували переважно особи,
які займали значні посади, зокрема в сфері державного управління, отри�
мували високу заробітну плату та висували відповідні умови до запропо�
нованих вакансій. З другого боку — відсутність досвіду роботи, в першу
чергу у молоді, володіння професією, яка не користується достатнім по�
питом на ринку праці, невідповідність вимогам, які висувають роботодав�
ці. Це ускладнювало вирішення питання працевлаштування службовців.

Особлива увага для підвищення конкурентоспроможності незайнятих
громадян на ринку праці столиці приділялась професійній підготовці, пе�
репідготовці або підвищенню кваліфікації безробітних, зокрема на кон�
кретні робочі місця, що давало змогу після закінчення навчання бути пра�
цевлаштованим на підприємстві замовника. У 2010—2011 проходили про�
фесійну підготовку за направленням міської служби зайнятості щороку по
6,8 тис. безробітних.

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
Фінансово�економічна криза позначилась на якості життя киян та впли�

нула на ситуацію в сфері зайнятості населення. Найбільше потребують
соціального захисту від безробіття громадяни, які не здатні на рівних кон�
курувати на ринку праці, в першу чергу молоді особи, які закінчили або
припинили навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно�тех�
нічних або вищих навчальних закладах, особи передпенсійного віку, інва�
ліди, які не досягли пенсійного віку. Складність і різноманітність чинників,
що впливають на ринок праці (зокрема зміни в податковому законодав�
стві, пенсійна реформа, структурні зміни в економіці), його значні обсяги,
особливості та проблеми, характерні для столиць країн з ринковою еко�
номікою, потребують постійної системної роботи для моніторингу проце�
сів, що відбуваються на ринку праці столиці, та відповідного реагування
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за участю робото�
давців та профспілок.

Вжиття системних заходів щодо збереження трудового потенціалу міс�
та, розвитку цивілізованого ринку праці в столиці, надання підтримки зай�
нятості неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення да�
дуть можливість забезпечити створення умов для повного здійснення
громадянами права на працю.

Мета Програми
Метою Програми є проведення регіональної політики сприяння повній,

продуктивній і вільно обраній зайнятості киян, як це передбачено ратифі�
кованою Україною Конвенцією Міжнародної організації праці № 122 "Про
політику в галузі зайнятості" та Законом України "Про зайнятість населен�
ня" в інтересах того, щоб:

— робота була для кожного киянина, який її шукає;
— робота була за можливості більш продуктивною та з гідною оплатою

праці;
— була свобода вибору зайнятості та роботи без будь�якої дискриміна�

ції.
Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Основними завданнями Програми є:
— оцінка стану столичного ринку праці та прогнозних параметрів щодо

трудового потенціалу, обсягів зайнятості, створення робочих місць і рів�
ня безробіття населення;

— визначення основних напрямів проведення регіональної політики
зайнятості і шляхів їх реалізації;

— координація зусиль структурних підрозділів виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та район�
них в місті Києві державних адміністрацій, пов'язаних з виконанням захо�
дів регулювання ринку праці та поліпшення ситуації у сфері зайнятості на�
селення;

— здійснення моніторингу та інформаційного забезпечення Київської
міської ради щодо реалізації завдань і заходів Програми.

Реалізація Програми буде здійснюватися за такими напрямами:
— сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадра�

ми;
— розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості насе�

лення;
— сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту

і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
— використання робочої сили, регулювання соціальних трудових від�

носин;
— підвищення професійної якості працівників;
— регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців;

— надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілакти�
ка настання безробіття.

Необхідною умовою реалізації Програми є взаємозв'язок політики
сприяння зайнятості та економічної політики міста, а також консолідація
зусиль соціальних партнерів щодо сприяння вирішенню проблем зайня�
тості населення. Програма передбачає посилення відповідальності як
місцевих органів виконавчої влади, так і соціальних партнерів за стан ре�
алізації політики зайнятості.

Фінансове забезпечення Програми визначається Законом України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття". До виконання передбачених Програмою заходів будуть залу�
чатись кошти підприємств, установ та організацій, а також інші джерела.

Фінансування витрат, пов'язаних із наданням соціальних послуг та ма�
теріального забезпечення незайнятому населенню, зареєстрованому в
міській службі зайнятості, здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття відповідно до законодавства про зайнятість населен�
ня та про страхування на випадок безробіття та коштів інших джерел фі�
нансування, передбачених чинним законодавством.

У результаті реалізації Програми очікується:
— поліпшення умов для реалізації мешканцями міста конституційного

права на працю внаслідок реалізації комплексу заходів, спрямованих на
забезпечення продуктивної зайнятості, розширення сфери застосування
праці, в тому числі за рахунок створення щороку нових робочих місць в
обсягах на рівні 60—61 тис, збереження існуючих високопродуктивних ро�
бочих місць, розвиток підприємництва шляхом надання безробітним од�
норазової допомоги для відкриття власної справи тощо, що також спри�
ятиме суттєвому наповненню бюджету;

— оптимізація структури зайнятості з урахуванням потреб економіки
міста та регулювання безробіття економічно активного населення у віці
15—70 років на рівні 5,6% — 5,2%, працездатного населення — 6,1% —
5,7%;

— підвищення якості та вартості робочої сили шляхом посилення ролі
роботодавців у здійсненні професійного навчання персоналу на вироб�
ництві, впровадженні заходів мотивації до праці та закріпленні кадрів, в
першу чергу молоді;

— запобігання колективним трудовим спорам та їх вирішення у разі ви�
никнення.

Організація управління
Програма зайнятості населення м. Києва на 2012—2014 роки передба�

чає участь в її реалізації структурних підрозділів виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в
місті Києві державних адміністрацій, Київського міського центру зайнято�
сті, Київських міських організацій роботодавців, Координаційного коміте�
ту сприяння зайнятості населення, Київської міської ради профспілок, Ки�
ївського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів, науко�
вих установ, громадських організацій.

Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію виконання Програми здійснює Головне управління праці

та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації). Узгоджені рішення щодо
здійснення політики зайнятості в місті прийматимуться Координаційним
комітетом сприяння зайнятості населення.

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністрації), Київський
міський центр зайнятості забезпечують моніторинг, коректність застосу�
вання та висвітлення показників Програми.
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Як передбачено Програмою зайнятості населення, організовувались
оплачувані громадські роботи з метою надання тимчасової роботи грома�
дянам для виконання кваліфікованих і некваліфікованих робіт, що не по�
в'язані з ризиком для життя. Для цього у 2010 році було укладено 334 до�
говори на 2,8 тис. тимчасових робочих місць, за 2011 рік — 258 догово�
рів на 5,9 тис. робочих місць. Протягом 2010 року до оплачуваних гро�
мадських робіт залучено 9,5 тис. осіб, у 2011 році — 4,6 тис. осіб.

Програмні заходи та прогнозні обсяги надання соціальних послуг
службою зайнятості м. Києва за 2010 рік виконані та перевиконані: щодо
обсягів працевлаштування за сприяння міської служби зайнятості (36,1
тис. осіб) виконано на 106,4% (38,4 тис. од.); щодо обсягів залучення до
оплачуваних громадських робіт (5,8 тис. осіб) виконано на 163,4% (9,5
тис. осіб); щодо організації професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації безробітних (6,0 тис. осіб) виконано на 113,6%
(6,8 тис. осіб).

За 2011 рік показники Програми зайнятості населення м. Києва на
2010�2011 роки:

— щодо розширення сфери застосування праці шляхом створення ро�
бочих місць (завдання на 2011 рік — 54,3 тис. од.) виконано на 190,4%
(103,4 тис. од.);

— щодо організації професійної підготовки безробітних (завдання —
6,0 тис. осіб) виконано на 113,7% (6,8 тис. осіб). Рівень охоплення без�
робітних професійною підготовкою в столиці становив 34,9%. Це найви�
щий показник серед регіонів держави (по Україні — 15,4%);

— щодо організації громадських робіт (завдання на 2011 рік — 5,85
тис. осіб) виконано на 78,3% (4,6 тис. чол.).

Основні тенденції соціально
економічного розвитку м. Києва та
розвитку ринку праці в 2012—2014 роках

Реалізація системних економічних реформ, стратегічних ініціатив що�
до розвитку Києва до 2025 року, спрямованих на підтримку пріоритетних
секторів економіки, активізацію процесів модернізації інфраструктури,
стимулювання внутрішнього інвестиційного та споживчого попиту насе�
лення, поліпшення бізнес�клімату й створення сприятливих умов для над�
ходження інвестицій, підвищення стандартів життя населення в умовах
реформування систем освіти, охорони здоров'я, пенсійного страхування
та соціального захисту сприятиме закріпленню позитивних тенденцій еко�
номічного зростання у 2012 році та в середньостроковій перспективі.

Очікується, що 2013�2014 роки стануть періодом якісних структурних
зрушень в економіці у бік посилення ролі інноваційної моделі розвитку, а
також реалізації стратегії випереджального розвитку.

За даних умов зростання валового регіонального продукту в 2012 році
прогнозується на рівні 6,5% до 270,0 млрд. грн.

У 2013�2014 роках, за прогнозними даними Головного управління еко�
номіки та інвестицій, очікується зростання валового регіонального про�
дукту на рівні 5,5% та 6,0% відповідно.

За рахунок розширення внутрішнього попиту (в тому числі інвестицій�
ного), активізації процесів просування вітчизняних товарів на зовнішній
ринок, стимулювання розвитку нових високотехнологічних виробництв,
прискорення процесів щодо імпортозаміщення у 2012 році відбудеться
збільшення обсягів промислового виробництва на 6,5%.

Базовими припущеннями прогнозних показників розвитку промисло�
вості на 2013—2014 є стабільність розвитку світової економіки, сприятли�
ва зовнішньоекономічна кон'юнктура, поліпшення інвестиційного клімату,
зважене зменшення частки імпорту на внутрішньому ринку через обме�
ження доступу низькоякісної та дешевої продукції та реалізація комплек�
су заходів щодо підтримки вітчизняного виробника, активізація кредиту�
вання банківською системою реального сектора економіки, оптимізація
тарифної політики. З урахуванням зазначених припущень передбачається
приріст індексу промислового виробництва у 2013 та 2014 роках в межах
5,5 — 6,0%.

Підтримка ділової активності підприємств, проведення виваженої соці�
альної політики, перехід на інвестиційну модель розвитку економіки, по�
ліпшення ситуації на ринку праці та виконання всіх запланованих соціаль�
них видатків бюджету сприятимуть реальному зростанню доходів насе�
лення у 2012—2014 роках. Середньомісячна зарплата працівників у 2012
році зросте у реальному вимірі на 8,0%, у 2013 — на 12,0%, а її номіналь�
ний обсяг збільшуватиметься щороку на 16% та становитиме 4653 грн. у
2012 році, 5397 грн.— у 2013 році та 6260 грн.— у 2014 році.

Прогнозується, що фонд оплати праці збільшиться у 2012 році на
18,5% та становитиме 74,0 млрд. грн., у 2013 році — на 18,4% та стано�
витиме 87,0 млрд. грн., у 2014 році — на 18,5% та становитиме 103,0
млрд. грн.

Важливою складовою економічного зростання у 2013�2014 роках буде
зростання обсягів нагромадження основного капіталу. Інвестиційний по�
пит зростатиме завдяки реалізації реформ у базових секторах економіки
та податковій системі, зміцненню банківської системи та небанківських
фінансових установ, що створюватиме необхідні умови для збільшення
інвестицій в реальний сектор економіки.

Ваговим рушієм у забезпеченні економічного розвитку в наступних ро�
ках стане активне розширення інвестиційного попиту, активізація креди�
тування економіки із наданням переваги кредитуванню реального секто�
ра економіки у вигляді довгострокових запозичень у національній валюті.
Суттєвий внесок у зростання інвестицій забезпечить також реалізація
пріоритетних інвестиційних проектів, які впроваджуватимуться в місті в
рамках реалізації національних проектів, розроблених під егідою Коміте�
ту з економічних реформ при Президентові України.

Прогнозний обсяг інвестицій в основний капітал у 2012 році зросте до
40,2 млрд. грн., що у порівнянних цінах перевищуватиме рівень капітало�
вкладень 2011 року на 6,5% та становитиме на одну особу 14,2 тис. грн.

За прогнозними розрахунками, інвестиції в основний капітал у 2013
році зростатимуть на 7,0%, у 2014 році — на 7,5%.

За розрахунками Головного управління економіки та інвестицій, сума
прямих іноземних інвестицій накопиченим підсумком на кінець 2012 року
становитиме 28,7 млрд. дол. США або 116% до рівня надходжень 2011
року, та у розрахунку на душу населення становитиме 10,1 тис. дол.
США. Збільшення припливу іноземного капіталу відбуватиметься за раху�
нок реалізації проектів, визначених пріоритетними Стратегією розвитку
м. Києва до 2025 року.

Модернізація міського господарства, залучення приватного капіталу в
житлово�комунальну сферу, позитивна динаміка інвестицій в основний
капітал, прямих іноземних інвестицій, будівельних робіт забезпечать
зростання надходжень до міського бюджету податків від господарської ді�
яльності.

У 2012 році формування динаміки зовнішньої торгівлі характеризувати�
меться активізацією інвестиційної діяльності на тлі сприятливої зовніш�
ньоекономічної кон'юнктури. За даних умов прогнозується збільшення
темпів зростання обсягів експорту на рівні 6,0%, імпорту товарів — на
7,0%. В цілому від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі у 2012 році збільшить�
ся до 12,4 млрд. дол. США.

Основні чинники такої динаміки: зростання попиту на основні товари
українського експорту; розширення режиму вільної торгівлі з країнами
СНД; помірне збільшення світових цін на нафту та нафтопродукти.

В умовах поглиблення торговельно�економічних відносин з країнами
СНД, збільшення обсягу збуту високотехнологічної продукції українських
підприємств на ринку Російської Федерації, підвищення конкурентоспро�
можності вітчизняних товарів обсяг експорту товарів у 2013�2014 роках
передбачається на рівні 5,5% в середньому за два роки, імпорту — на рів�
ні 5,9%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишиться від'ємним та
становитиме "мінус" 13,9 млрд. дол. США у 2014 році.

Для вирішення проблем у сфері підприємництва у наступних роках пе�
редбачається вживати таких заходів:

— проведення "круглих столів" та семінарів із залученням підприємців
та їх громадських об'єднань з проблемних питань реалізації державної
регуляторної політики, підготовка пропозицій щодо їх вирішення;

— проведення перегляду регуляторних актів щодо їх відповідності
принципам державної регуляторної політики;

— розвиток діяльності Міського дозвільного центру щодо видачі доку�
ментів дозвільного характеру;

— сприяння залученню до програми пільгового кредитування з частко�
вим відшкодуванням відсоткових ставок суб'єктів реального сектора еко�
номіки та тих, які впроваджують енергозберігаючі або новітні технології;

— розвиток Інтернет�ресурсу "Столичний діловий портал";
— сприяння діяльності Центру по наданню послуг суб'єктам підприєм�

ництва;
— активізація діяльності консультативно�дорадчих органів з питань під�

приємництва;

— реалізація освітніх заходів з актуальних питань підприємницької ді�
яльності для підприємців та управлінських кадрів у сфері підтримки під�
приємництва та участь у програмі "Українська ініціатива";

— проведення Київського міського конкурсу "Молодий підприємець
року". 

Завдяки реалізації комплексу заходів, спрямованих на забезпечення
стабільних умов ведення бізнесу, за прогнозними даними Головного
управління з питань регуляторної політики та підприємництва, очікується
збільшення на кінець 2014 року кількості малих підприємств у розрахунку
на 10 тисяч осіб наявного населення до 261 одиниці, покращення фінан�
сових результатів їх діяльності, збільшення обсягів реалізованої ними
продукції (робіт, послуг), середньорічної кількості працюючих на малих
підприємствах та підвищення їх заробітної плати.

У прогнозних 2012—2014 роках очікується, що процеси, які відбувати�
муться на ринку праці міста, будуть мати позитивну тенденцію:

— поступово підвищуватиметься рівень зайнятості населення міста;
— обсяги безробіття, визначені за методологією Міжнародної організа�

ції праці, будуть поступово зменшуватись;
— продовжиться розширення сфери застосування праці шляхом ство�

рення робочих місць;
— попит на робочу силу перевищуватиме пропозицію тощо.
На ситуацію в сфері зайнятості будуть впливати зміни в податковому,

трудовому законодавстві, пенсійна реформа та інші чинники.
За прогнозом у 2012—2014 роках в столиці очікується введення в дію

182,5 тис. робочих місць.
Робочі місця будуть створюватись переважно в сфері торгівлі; ремон�

ту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; опе�
рацій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг під�
приємцям; у фінансовій діяльності; в переробній промисловості; в сфері
надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності сфери культу�
ри та спорту; в будівництві; в діяльності готелів та ресторанів тощо.

Так, за результатами опитування підприємств, організацій, установ,
організацій міста, передбачається, зокрема, створення таких робочих
місць:

— у Дарницькому районі міста — в ПП "Білла�Україна" — у 2012 році —
100 робочих місць, у 2013 році — 100 р. м. тощо;

— у Дніпровському районі на ЗАТ "Софтлайн" планується створення
програмного забезпечення (2012 рік — 30 р. м., 2013 рік — 35 р. м.); на
ВАТ КМЦ "Магістраль" ім. М. П. Шульгіна (обробна промисловість) очікує�
ться створення робочих місць у 2012 році — 30 од., 2013 році — 40 од.; у
Службі колії КП "Київпастранс" (обслуговування та ремонт трамвайної ко�
лії) — у 2012 році —10 р. м., у 2013 році — 15 р. м.; у ТОВ "Міжнародний
виставковий центр" у 2012 році — 10 р. м., у 2013 році — 15 р. м. тощо;

— у Печерському районі на ТОВ "Мастербуд" (будівництво) планує�
ться укласти нові генпідрядні договори на нове будівництво (у 2012 ро�
ці — 200 р. м., у 2013 році — 250 р. м.); у ТОВ "Спар�Центр" (торгівля)
очікується відкриття нових магазинів (у 2012 році — 133 р. м., у 2013
р. м.— 155 р. м.); у ТОВ "МП" (торгівля) передбачається відкриття ма�
газинів у нових торговельних центрах (у 2012 році — 120 р. м., у 2013
році — 160 р. м.); у ТОВ "Протект Сек'юріті" (торгівля) планується ство�
рити у 2012 році — 50 р. м., у 2013 році — 100 р. м., у ТОВ "Ант Япи"
(будівництво) у 2012 році — 30 р. м., у 2013 році — 30 робочих місць за
рахунок збільшення обсягів будівництва; в КП СПБ "Арсенал" (наука та
наукове обслуговування) у 2012 році — 40 р. м., у 2013 році — 40 р. м.
тощо;

— у Подільському районі ТОВ "Ексіст Україна" планує у 2012�2013 ро�
ках створення 40�45 робочих місць; ПАТ "Поліграфмаш" — 30 р. м.; ТОВ
"Українська стрічкоткацька фабрика" — 13 робочих місць (зростання об�
сягів виробництва) тощо;

— у Святошинському районі ТОВ "ДЦ Україна" (посередництво в торгів�
лі товарами широкого асортименту) планується створити у 2012 році —
800 р. м., у ПАТ "Страхова група ТАС" (послуги у сфері страхування) у
2012 році — 80 р. м.; у 2013 році — 100 р. м.; ДП "Антонов" Серійний за�
вод "Антонов" (будування повітряних та космічних літальних апаратів) у
2012 році — 550 р. м., у 2013 році — 450 р. м.; на ТОВ "Бімаркет" (роз�
дрібна торгівля) у 2012 році —50 р. м., у 2013 році — 50 р. м.; у ТОВ "Ор�
лан�Транс груп" (діяльність автомобільного вантажного транспорту) у
2012 році — 30 р. м., у 2013 році — 60 р. м.; у ТОВ "ТС плюс" (роздрібна
торгівля) у 2012 році — 70 р. м., у 2013 році —80 р. м. тощо;

— у Солом'янському районі ПРАТ "ІСТА�СІТАЛ" планує у 2012 році
створити 6�8 р. м., у 2013 році — 8�10 робочих місць тощо;

— у Шевченківському районі на ПАТ "НВО Київський завод автомати�
ки ім. Г. І. Петровського" (виробництво контрольно�вимірювальних при�
ладів) у 2012 році передбачається створити 50 р. м., у 2013 році — 60 р.
м.; на ДП "Нафтогазбезпека" НАК "Нафтогаз України" (надання послуг з
охорони об'єктів нафтогазової галузі) у 2012 році — 15 р. м., у 2013 ро�
ці — 10 р. м. тощо.

У прогнозних роках у столиці очікується вивільнення за статтею 40
пункту 1 КЗпПУ в обсягах: у 2012 році — 14,9 тис. працівників, у 2013 ро�
ці — 13,9 тис. осіб, у 2014 році — 13,5 тис. осіб (у 2009 році фактично ви�
вільнено 25,4 тис. осіб, у 2010 році� 15,8 тис. осіб, у 2011 році� 15,6 тис.
осіб).

Вивільнення очікується переважно в таких видах економічної діяльно�
сті як державне управління, фінансова діяльність, переробна промисло�
вість; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання по�
слуг підприємцям; торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та
предметів особистого вжитку тощо.

Виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською дер�
жавною адміністрацією) буде продовжено роботу щодо здійснення кон�
тролю за обсягами вивільнення працівників та дотриманням норм стат�
ті 49 Кодексу законів про працю України, статті 20 Закону України "Про
зайнятість населення", відповідно до яких роботодавець зобов'язаний
поінформувати про вивільнення працівників не пізніш як за два місяці в
письмовій формі державну службу зайнятості, а профспілки — за три
місяці.

Враховуючи те, що серед вивільнених працівників певну частину ста�
новитимуть іногородні, частина вивільнених киян знайдуть собі роботу
самостійно, до районних центрів зайнятості міста з метою пошуку роботи
звернеться приблизно кожен третій з цих громадян.

У прогнозних роках робота міської служби зайнятості спрямовується на
зростання зайнятості населення міста шляхом прискорення повернення
громадян до робочих місць.

Пріоритетними завданнями міської служби зайнятості на наступні ро�
ки будуть зміцнення взаємодії з роботодавцями з метою надання підпри�
ємствами, організаціями та установами повної та достовірної інформації
про існуючі вакантні посади та вільні робочі місця; підвищення ефектив�
ності активних програм сприяння зайнятості населення.

У наступних роках планується удосконалити форми та методи профорі�
єнтаційної роботи з різними верствами населення. Профорієнтаційні по�
слуги матимуть адресний характер, збільшаться обсяги індивідуальних
консультацій в обслуговуванні клієнтів служби зайнятості.

Продовжиться системна профорієнтаційна робота з учнівською молод�
дю з метою розширення уявлення про професії, які користуються попи�
том на ринку праці м. Києва, спрямована на їх популяризацію, формуван�
ня у молоді мотивації до свідомого вибору професії з урахуванням своїх
інтересів, нахилів, здібностей та потреб ринку праці.

Міська служба зайнятості працюватиме над підвищенням ефективності
професійного навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці та
вимог роботодавців з метою поновлення їх професійної мобільності та
підвищення конкурентоспроможності.

Планується збільшення обсягів направлення безробітних на професій�
ну підготовку за індивідуальним замовленням роботодавців, а також на
стажування на виробництві з метою набуття практичного досвіду на під�
приємствах, в установах та організаціях.

Передбачається розроблення додаткових заходів щодо сприяння зай�
нятості осіб, які потребують соціального захисту (жінок з малолітніми
дітьми; молоді, яка отримує перше робоче місце; осіб передпенсійного
віку; звільнених з місць позбавлення волі; дітей�сиріт тощо), в т. ч. інва�
лідів.

Забезпечуватиметься зайнятість шукачів роботи старшого віку шляхом
проведення інформаційно�роз'яснювальної роботи з роботодавцями із
залученням соціальних партнерів.

Підвищуватиметься активність безробітних у пошуку роботи шляхом
проведення постійно діючих семінарів з мотивації праці.

Проводитиметься робота щодо розширення інформаційного простору
для населення та роботодавців, буде широко надаватись інформація про

ситуацію на ринку праці, можливість знайти роботу, комплекс послуг
міської служби зайнятості, будуть проводитись масові інформаційні захо�
ди тощо.

У прогнозних 2012�2014 роках очікується, що щорічно понад 30 тис.
громадян отримуватимуть послуги Київського міського центру зайнятості
та знайдуть роботу за допомогою міської служби зайнятості щороку біля
11 тис. громадян.

Пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищення квалі�
фікації за рахунок Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття зможуть щороку понад 6,0
тис. безробітних.

Не менше ніж 4,0 тис. громадян щороку будуть залучені до оплачува�
них громадських робіт за направленням міської служби зайнятості.

Виконання показників та заходів Програми буде забезпечено службою
зайнятості відповідно до вимог законів України "Про зайнятість населен�
ня" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на ви�
падок безробіття", за умови достатнього фінансування з Фонду загально�
обов'язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття.

Реалізація завдань та заходів Програми зайнятості населення на 2012�
2014 роки дасть змогу впливати на процеси в сфері зайнятості столиці та
тримати під контролем ситуацію на ринку праці м. Києва.

Основні показники соціально
економічного розвитку м. Києва

*� Попередні дані Головного управління економіки та інвестицій (станом на кінець І півріччя 2012 року) 

Основні показники ринку праці м. Києва

Показники професійної підготовки та використання робочої сили

попередні дані (станом на кінець І півріччя 2012 року) 

Найменування показника
2010 рік (звітні дані) 2011 рік (звітні дані) 2012 рік

(прогнозні
дані)

2013 рік
(прогнозні

дані)

2014 рік
(прогнозні

дані)
перше

півріччя
У цілому

за рік
перше

півріччя
У цілому

за рік

1. Кількість навчальних закладів,
одиниць —# усього

X 144 X 145 145 145 145

у тому числі:

# вищих навчальних закладів ІІІ—ІV
рівнів акредитації

X 69 X 69 69 69 69

# вищих навчальних закладів І#ІІ рівнів
акредитації

X 44 X 47 47 47 47

# професійно#технічних навчальних
закладів

X 31 X 29 29 29 29

2. Кількість випускників навчальних
закладів, тис. осіб # усього

X 155,5 X 159,4 156,8 160,2 156,1

у тому числі:

# випускників вищих навчальних
закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації

X 137,6 X 140,9 142,0 142,0 140,0

# випускників вищих навчальних
закладів І#ІІ рівнів акредитації

X 9,5 X 9,9 10,0 10,0 10,0

# випускників професійно#технічних
навчальних закладів

X 8,4 X 8,6 4,8 8,2 6,1

3. Середньооблікова кількість штатних
працівників (без урахування найманих
працівників статистично малих
підприємств та у фізичних осіб#
підприємців), тис. осіб

1243,8 1237,6 1250,7 1247,6 1265,5 1270,0 1285,0

4. Кількість працівників, які
знаходяться у вимушених
неоплачуваних відпустках з ініціативи
роботодавців, тис. осіб

45,2 52,5 22,2 28,6 28,0 27,3 25,7

у % до середньооблікової кількості
штатних працівників

3,6 4,2 1,8 2,3 2,2 2,15 2,0

Найменування показника
2010 рік (звітні дані) 2011 рік (звітні дані) 2012 рік

(прогнозні
дані)

2013 рік
(прогнозні

дані)

2014 рік
(прогнозні

дані)перше
півріччя

У цілому
за рік

перше
півріччя

У цілому
за рік

5. Кількість працівників, які працюють у
режимі неповного робочого дня
(тижня), тис. осіб

118,4 131,1 61,5 72,6 71,0 69,7 68,0

у % до середньооблікової кількості
штатних працівників

9,5 10,6 4,9 5,8 5,6 5,5 5,3

6. Кількість працівників, які підвищили
свою кваліфікацію, тис. осіб

X 82,3 X 81,4 85,0 90,0 94,0

у % до середньооблікової кількості
штатних працівників

X 6,5 X 6,5 6,7 7,08 7,3

7. Кількість працівників, які пройшли
професійну підготовку та
перепідготовку, тис. осіб

X 9,4 X 13,3 13,5 14,0 14,5

у % до середньооблікової кількості
штатних працівників

X 0,7 X 1,06 1,07 1,1 1,13

8. Кількість найманих працівників на
малих підприємствах, тис. осіб

X 387,5 X 368* 379,0 386,0 393,0

9. Середньомісячна заробітна плата
найманих працівників малих
підприємств, грн.

X 1838,2 X 1969,0* 2144,0 2334,0 2542,0

Найменування показника
2010 рік (звітні дані) 2011 рік 2012 рік

(прогнозні
дані)

2013 рік
(прогнозні

дані)

2014 рік
(прогнозні

дані)перше
півріччя

У цілому
за рік

перше
півріччя

(звітні
дані)

У цілому
за рік
(звітні
дані)

1. Чисельність зайнятого населення віком
15—70 років (у середньому за період), тис.
осіб —усього

1389,3 1387,8 1395,6 1401,0 1403,0 1405,0 1409,0

з неї зайнятого населення працездатного
віку

1254,3 1253,2 1254,8 1263,4 1264,0 1264,5 1269,0

2. Рівень зайнятості, у % до чисельності
населення: віком 15—70 років

63,6 63,6 64,1 64,4 64,5 64,7 64,9

працездатного віку 69,9 69,8 70,4 70,9 70,9 71,0 71,1

3. Чисельність безробітного населення віком
15—70 років, визначена за методологією
МОП (у середньому за період), тис. осіб —
усього

90,5 85,9 88,1 82,5 81,5 80,0 78,0

з неї безробітного населення працездатного
віку

89,7 85,1 86,9 81,9 81,0 78,9 77,2

4. Рівень безробіття, визначений за
методологією МОП, у % до чисельності
економічно активного населення: віком 15—
70 років

6,1 5,8 5,9 5,6 5,5 5,4 5,2

працездатного віку 6,7 6,4 6,5 6,1 6,0 5,9 5,7

Найменування показника
2010 рік (звітні дані) 2011 рік (звітні дані) 2012 рік

(прогнозні
дані)

2013 рік
(прогнозні

дані)

2014 рік
(прогнозні

дані)перше
півріччя

у цілому
за рік

перше
півріччя

у цілому
за рік

1. Валовий регіональний продукт, млн. грн. X 196600,0 X 230000,0* 270000,0 315000,0 362000,0

2. Індекс фізичного обсягу валового
регіонального продукту, у % до
попереднього періоду

X 101,4 X 105,5* 106,5 105,5 106,0

3. Темп зростання (зниження) валової
продукції сільського господарства, у % до
попереднього періоду 

X X X X X X X

4. Інвестиції в основний капітал на одну
особу, грн.

3051,8 9386,6 4282,7 12463,8 14163,3 15942,4 17893,2

5.Індекси інвестицій в основний капітал, у
% до попереднього періоду

101,3 93,7 121,6 117,6 106,5 107,0 107,5

6. Прямі іноземні інвестиції на одну особу,
дол. США

7292,2 7936,2 8492,7 8844,7 10120,6 11736,5 13701,5

7. Кількість малих підприємств на 10 тис.
осіб наявного населення, одиниць

X 250 X 252* 255 258 260

8. Чисельність наявного населення (у
середньому за період), тис. осіб

X 2792,2 X 2806,7 2834,8 2860,3 2886,1

9. Наявний дохід у розрахунку на одну
особу, грн.

17857,1 37573,2 20432,3 42100,0 47200,0 51900,0 57300,0

Продовження в наступному номері
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У "Мистецькому Арсеналі"
влаштують "Теплий ярмарок"
Протягом трьох днів відвідувачів розважатимуть майстер�класами
та культурною програмою

Традиційно різдвяні яр�

марки відбуваються на

центральних площах євро�

пейських містечок, куди

мешканці приходять всією

сім’єю: подивитись на ці�

каві виступи, скуштувати

святкових страв, поспілку�

ватись і розважитись. По�

дібна подія цього року про�

йде в “Мистецькому Арсе�

налі”. Генеральний дирек�

тор Наталія Заболотна вва�

жає, що це свято допоможе

розвіяти стереотипи “ра�

дянського новорічного яр�

марку” та побачити, що та�

ке святкування з душею.

Ініціатором заходу стала

учасниця “Студії Квартал�

95” Олена Кравець. “Коли

ми разом із хлопцями з “95

кварталу” були взимку на

гастролях в містах Німеч�

чини, всіх цікавило як про�

ходять різдвяні ярмарки.

Там ми проводили майже

весь час, окрім концер�

тів,— поділилася вона.—

Хочемо організувати по�

дібне свято в Києві як ро�

динний захід, з можливіс�

тю щось скуштувати, купи�

ти та розважитися”.

Організатори обіцяють,

що приємно проведуть час

на ярмарку як дорослі, так і

діти: всі охочі зможуть до�

лучитись до майстер�класів

з виготовлення подарунків

своїми руками, а також

скульптур з льоду та шоко�

ладу. Буде в програмі й

прикрашання ялинки са�

моробними іграшками, а

також перегляд вистав мім�

театру, вертепів та вечірніх

сімейних кінопоказів. Діти

зможуть покататися на па�

ровозику. На вулиці прода�

ватимуть святкові гарячі

страви та напої: чай, глінт�

вейн, ароматні булочки та

імбирні пряники. Всереди�

ні влаштують дизайн�мар�

кет, в якому візьмуть участь

близько 50 учасників.

Спеціальною гостею різ�

двяного заходу стане Аліса

Гребенщикова: 22 грудня на

“Теплому ярмарку” вона

читатиме новорічні казки та

вірші. А музичний супровід

відкриття забезпечить гурт

“Duke�Time”.

На відміну від європей�

ських, вхід на “Теплий яр�

марок” буде платним: орга�

нізатори кажуть, що це до�

поможе вберегтись від не�

бажаних гостей в нетвере�

зому стані. Для дітей до 10

років відвідування заходу

— безкоштовне. Відкриття

“Теплого ярмарку” запла�

новане на 21 грудня о

17.00, а в суботу та неділю

захід триватиме з 11.00 до

20:00

Дітей чекають пригоди 
на "Острові скарбів"
В опереті столичним школярам презентують новий мюзикл
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Київсь ий національ-
ний а адемічний те-
атр оперети от є
надзвичайний пода-
р но до Дня Свято-
о Ми олая — дитя-
чий мюзи л “Острів
с арбів”, прем’єра
я о о відб деться
сьо одні — 19 р д-
ня. Малень і відві-
д вачі змож ть оці-
нити нов м зичн
вистав , де веселі
при оди поєдн ють-
ся з пош ом влас-
но о “я”.

Спеціально для Націо�

нальної оперети автори най�

улюбленішого українського

мультфільму “Острів скар�

бів” Давид Черкаський і Ар�

кадій Гарцман написали ліб�

рето на музику Володимира

Бистрякова. Режисером�по�

становником мюзиклу стала

лауреат премії “Київська

Пектораль” Юлія Маслак.

Над виставою також працю�

вали художник�постано�

вник, лауреат фестивалю

“Театральна весна” в Росії

Юлія Заулична, диригент —

Ігор Ярошенко, хормей�

стер — Володимир Ворвулєв,

балетмейстер — Анжела Гре�

чановська.

У творців спектаклю є чи�

мало родзинок, які прита�

манні лише цьому музично�

му проекту, і якщо порівню�

вати однойменний мульт�

фільм з новим мюзиклом, то

останній обіцяє бути значно

яскравішим та динамічні�

шим. У ньому 12 музично�

пластичних номерів та 12 пі�

сень, частина з яких зовсім

нова, але є кілька — “Шанс”

чи “Жадібний Біллі” — добре

відомих глядачу.

Що ж стосується візуаль�

ного оформлення, то в поста�

новці не буде звичних для

українського глядача декора�

цій, але буде цілий спектр

мультимедійних ефектів —

ноу�хау Національної опере�

ти.

“Це не буде звичайна каз�

ка, ми не заглиблюватимемо�

ся у відверте повчання і філо�

софію, бо дитині не цікаво

те, що лежить на поверхні.

“Острів скарбів” — це приго�

ди, шлях, на якому відбуваю�

ться пошуки власного “я” і

зародження кохання. Тому

молода людина, побачивши

нашу виставу, зможе не лише

почути прекрасну музику і

добре провести час, але й

знайти для себе відповіді на

хвилюючі питання. Найви�

щою похвалою за нашу робо�

ту для мене були б слова ди�

тини: “Я таку класну виставу

бачив вчора в Театрі опере�

ти!”,— розповів художній ке�

рівник Київського націо�

нального академічного теат�

ру оперети заслужений діяч

мистецтв України Богдан

Струтинський.

Вистава розрахована на

школярів середнього і стар�

шого віку та для сімейного

перегляду. У першому місяці

зими покази пройдуть 19, 23,

30 та 31 грудня. Також сто�

лична оперета 29 грудня за�

прошує дітей на виставу “Бі�

лосніжка та семеро гномів”, а

для дорослих цього ж дня від�

будеться новорічний Штра�

ус�концерт, до програми яко�

го увійшло багато творів ро�

дини Штраусів — батька та

синів, котрі прозвучать в

Україні вперше. Як зазначи�

ла диригент�постановник

концерту, заслужена артист�

ка України Оксана Мадараш,

музика славетної родини му�

зикантів Штраусів складна

для виконання та потребує

високої майстерності і вірту�

озності, але завжди створює

особливий настрій. “Тому

виконуючи її у найкращих

віденських традиціях, ми пе�

ренесемо глядачів у незабут�

нє свято”, — переконана

співорганізатор проекту

У про рамі "Тепло о ярмар " при рашання ялин и саморобними і раш ами, пере ляд вистав
мім-театр , вертепів та вечірніх сімейних інопо азів, продаж свят ових арячих страв та напоїв

У творців "Острова с арбів" є чимало родзино , я і притаманні лише цьом м зичном прое т , і я що порівнювати однойменний
м льтфільм з новим мюзи лом, то останній обіцяє б ти значно яс равішим та динамічнішим

Відповіді на сканворд 

і х і я д ю н а

р ф л е р д о р а н ж

т е з а д о а н а

щ а с т я м м і б н

с а д о в с ь и й і

т а н і н р о б о л

с и ч р а с а а з і

а т т р а л ф

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали тощо,
Об'єднання співвласни ів ба ато вартирно о б дин "Новодарниць е
2011" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим
постановою КМУ від 01.06.2011 № 869, надано до Київсь ої місь ої державної
адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих
посл відповідають вимо ам розпорядження ВО КМР (КМДА) від 09.03.2011
№ 307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах
б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються на адрес :
м. Київ, в л. Новодарниць а , б д. 6 до 28 р дня 2012 р.

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень
б дин № 6-А по в л. Сер ія Лазо!

З 04 р дня 2012 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі №6-А пo
в л. Сер ія Лазо Дніпровсь ом районі м. Києва ом нальним підприємством з
е спл атації і ремонт житлово о фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання б де
проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до
розпорядження КМДА від 09.03.2011 № 307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано
відповідно до вимо постанови КМУ від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та
затвердження до Управління цінової політи и КМДА та становить 4,42 рн/м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс", т. 281-44-01

Втрачене свідоцтво на право власності на вартир за

адресою: м. Київ, в л. Г. Ахматової, 11, в. 112, видане

державною адміністрацією Дарниць о о район в м. Києві на

ім'я Дереш Анатолія Ми олайовича, вважати недійсним.

Повідомляємо про втрат печат и Київсь о о
зооло ічно о пар за альнодержавно о значення
(ідентифі аційний од 02221171) і визнання її
недійсною.

Втрачене свідоцтво про право власності на нежилий б дино в цілом
за адресою: в л. Еле три ів, 12 в м. Києві, серія НБ № 010000523
від 11.06.1997 ро видано о на ВАТ "Київсь ий річ овий порт"
вважати недійсним.

Втрачений диплом Київсь о о державно о ніверситет ім. Т. Г. Шевчен а

виданий 1982 р. на ім 'я С оробо атової О сани Леонідівни вважати недійсним.

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

Заяви про оренд приймаються за адресою: 02094, м. Київ, б льв. Праці, 1/1, ім. 311 (Дніпровсь а районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідо
296-65-57).

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

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

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

1. в л. Новодарниць а, б. 6 2,70 2,25

№
з/п

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 місяч-
ної орендної
плати, рн

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

1

частина нежит-
лової приб до-
ви до житлово-

о б дин

ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-
СЛОБІДСЬКА, 4

201,30

розміщення вітчизняно о с б'є та осподарювання, що здійснює
діяльність з виробництва хлібоб лочних виробів (141,30 в. м)

2 ро и 364 дні
46,61 6586,40

розміщення тор овельно о об'є та з продаж хлібоб лочних
виробів (60,00 в. м)

53,27 3196,31

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   

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

Марія КАТАЄВА
"Хрещатик"

З 21 по 23 р дня приміщення “Мистець о-
о Арсенал ” перетвориться на місце відпо-
чин для всієї родини. Протя ом “Тепло о
ярмар ”, я ий проходитиме на йо о тери-
торії, ості матим ть можливість навчитися
ви отовляти ці аві подар н и, при оститися
смачними стравами, посл хати м зи ,
подивитися іностріч и, при расити ялин
і, звісно, відч ти атмосфер свята.



8

СПОРТ
Хрещатик 18 грудня 2012 року

Спортивні новини

Хокей. Молодіжна збірна України стала 
четвертою на чемпіонаті світу
У Донець завершився чемпіонат світ з хо ею серед молодіжних
оманд (U-20). Наші спортсмени за лючном матчі перемо ли одно-
літ ів з Хорватії. Поєдино за інчився з рах н ом 2:1 на ористь “си-
ньо-жовтих”. У с ладі вітчизняної збірної відзначились Р слан Рома-
щен о на 2-й хвилині та Владислав К рсь ий на 54-й. У хорватів ол
на рах н Л и Мі ліча. Відзначимо, що шайба, я а залетіла воро-
та Михайла Шевч а за 4,5 хвилини до за інчення ри, стала єдиною
для збірної Хорватії на цьом т рнірі. Та им чином раїнсь а оман-
да, я а дебют вала першом дивізіоні світових першостей, за інчи-
ла чемпіонат на четвертій сходинці, маючи своєм а тиві 9 набраних
балів. Їхні одноліт и з Хорватії про рали сі свої поєдин и і тепер на
них очі є пониження ласі. А переможцем т рнір стали хо еїсти з
Польщі, я і в завершальном матчі перемо ли італійців — 3:2. Цей по-
єдино став своєрідним фіналом, адже обидві оманди з 9 оч ами лі-
дир вали своїй р пі. Матч для трі мфаторів видався д же с ладним,
адже по ход з стрічі вони пост палися з рах н ом 0:2. Втім хет-три
Каспера Г дзі а дозволив поля ам зайняти перше місце

Плавання. Дарина Зевіна завоювала золото 
на ЧС з плавання
У раїнсь а плавчиня Дарина Зевіна завоювала перш золот медаль

для У раїни на чемпіонаті світ на орот ій воді, я ий пройшов Стам-
б лі (Т реччина). У вечірній про рамі третьо о дня зма ань в фіналі на
200-метрівці на спині вона зайняла перше місце з рез льтатом в
2:02.24 се нди, повідомляє прес-сл жба НОК У раїни. 18-річна Да-
рина Зевіна випередила амери ан Бонні Брендон (2:03.19) та іспан-

Д ейн да Роч Марчі (2:04.15)

Футзал. Вітчизняна дружина перемогла 
на міжнародному турнірі “Петербурзька осінь”
У Сан т-Петерб рзі (Росія) завершився престижний міжнародний

т рнір з ф тзал серед молодіжних оманд. Переможцем зма ань ста-
ла національна збірна. У фіналі підопічним Єв ена Рив іна протистоя-
ли ровесни и зі Словаччини. Матч пройшов за повної перева и “си-
ньо-жовтих”. Вже на 6 хвилині завдя и Ма сим Литвинов та Володи-
мир Радз ванов рах но став 2:0 на ористь збірної У раїни. Здо-
б вши перева , наші ф тзалісти втратили пильність і проп стили на
12 хвилині. Втім, вже через хвилин Ма сим Литвинов встановив ра-
х но 3:1, а ще через дві — оформив хет-три . Єдине, на що словаць-
і спортсмени спромо лися — це від витати один ол. У підс м 4:2 і
збірна У раїни стає переможцем “Петерб рзь ої осені”

Кульова стрільба. Олександр Петрів — чемпіон
світу з кульової стрільби серед 
військовослужбовців
На чемпіонаті світ з льової стрільби серед війсь овосл жбовців,

що відб вся в місті Г анчжо (Китай), раїнець Оле сандр Петрів ви-
боров “золото” вправі РП-5 (30 пострілів з 25 метрів р л мішень
та 30 пострілів сил ет) з ре ордними 589 оч ами

Температура —18°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура —14°С

Атм. тиск 755 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 78 %

Температура —15°С

Атм. тиск 7562 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 18 грудня 2012 року

ОВНИ, день армічний, я що ортить с очити в реч , не див-
но — висо а потреба в інтимних тіхах. Одна зробите собі лихо,
ос іль и висо а ймовірність, що піймають на арячом . А вам слід
прибор ати ле оважність і дивитися майб тнє з поч ттям здо-
рово о л зд .
ТЕЛЬЦЯМ важ о дати собі рад , зба н ти, чо о саме хочете.

Оточенню ви здаєтеся дива ами, том важливо потрапити в др ж-
ній емоційний "Гольфстрім” і пливти за течією. Присл хайтеся до
ч жих д мо та порад, них за ладений лобальний пра тицизм, а
власні ідеї — то емоції. Розважатися за ч жий ошт, позичати не
слід.
БЛИЗНЯТА, присвятіть день професійній діяльності, не тр діть-

ся з холод ом, а в лючіть творч жил , саме це омпенс є вам
недостач знань та досвід , і б дете он рентоспроможними на
ділових теренах. До шефа можна підластитися, нині ви добре ро-
з мієтеся на тон ощах ділової та оле тивної психоло ії.
РАКАМ не поталанить піднятися до вищих сфер охання і п р-

хати метели ом, навпа и, ви відч єте, що опинилися в айданах
залежності від поч ттів — “зафі с йтеся”! Це добрий іспит долі на-
самперед донж анам та п стотливим феям, що зви ли ле о зби-
рати любовний не тар на романтичній ниві.
ЛЕВИ, висо а се с альна динамі а позитивно позначиться на

влашт ванні сердечних справ, але саме в рідних стінах. Домашнє
ніздо — ч дове місце для любовних тіх, т т ви дбайливий оспо-
дар, люблячий бать о (мати), вірний др і пристрасний оханець
для бла овірних. З фінансами б дьте в рай обережні, в бор не
беріть, ні ом не позичайте, за ви онан робот зраз розплач й-
теся.
ДІВИ, професійній сфері с цільний ретро рад, он ренти

знов а тивіз валися. Не нерв йте, а налашт йтеся на сентимен-
тальн хвилю, оточення вима ає від вас ніжності, ч йності, діліться
д шевними проблемами, рела с йте, проте майте на вазі: до ва-
ших д мо , пропозицій та ідей присл хаються і вони є онстр -
тивними. Тож в рез льтаті все с ладеться та , я вам треба.
Вправно р люйте, але без пор шень моральних та юридичних за-
онів.
ТЕРЕЗИ, перевтілюйтесь психоло а, це вдасться на слав ,

особливо оли треба розв’язати матеріальні та сімейні проблеми.
Т т верховодить жорст а р а долі, прищеплюючи вам риси дбай-
ливості та е ономності. Задовольняйтеся с ромним достат ом, а
рошові надлиш и від ладайте на важлив по п .
СКОРПІОНИ, юнь, підростаюче по оління, охані — ось дов о-

ла о о вертітиметься ваша доля. І досить спішно, хіба що потріб-
но розщедритися та потр сити аманцем. Я мовиться, не пома-
жеш — не поїдеш. Про себе, любих, теж не заб дьте, модні обнов-
и, стильна зачіс а, расиві манери в поведінці повинні зробити
імідж яс равішим, адже ви зараз схожі на холодний айсбер , а це
відштовх є людей.
СТРІЛЬЦІ, найзатишніше вам б де в сімейних пенатах, домо-

сідство заохоч ється долею, т т ви зможете самітнитися та полі-
вати д шевні рани. А ось сваритися з бла овірними не слід (ви

дві яс раві зір и і не здатні затьмарити один одно о). Опанов йте
роль домашньо о схимни а та моліться, тоді таємні триво и та
страхи на ивають п’ятами.
КОЗОРОГИ, армічна см а триває, не перевтомлюйтеся, е о-

номно розподіляйте сили, оворіть лише на с ттєві теми. Ви схиль-
ні висловлюватися під впливом навіювань, що може внести непо-
роз міння сл жбові стос н и чи за розмовами доп стите неточ-
ності в роботі. Тримайтеся др зів (то транслятор дачі до 2014 р.),
я що ви їх роз били, мерщій збирайте до пи і створюйте теплий
зад шевний братсь ий осередо . Т т ваші психоло ічні таланти
принес ть ористь.
ВОДОЛІЇ, ви я ча л н, можете втілити бажання в життя. Тихо,

спо ійно моделюйте плани, насамперед матеріально о спрям -
вання, а можливості... притя н ться ма нітом. Любіть свою робот
і вимо ливо о шефа. А ось любовних романти ів очі є запамороч-
ливий розважальний феєрвер і спорожнілий аманець.
РИБИ, попри напр ження в сім’ї (де ор д є л авий), ви не по-

винні похитн ти довір близь их свою порядність, чесність, мін-
ня самостійно приймати вірне рішення. Тримайтеся др зів-пра -
мати ів, я і володіють ба атим життєвим досвідом, вони стан ть
най ращими наставни ами та порадни ами, сприятим ть матері-
альній стабільності

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Школа боротьби" зібрала
найсильніших вихованців
У Києві пройшли змагання з греко�римської боротьби
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У приміщенні спортивно о
зал спеціалізованої ш о-
ли № 269 відб вся тради-
ційний від ритий т рнір з
ре о-римсь ої боротьби
серед вихованців ДЮСШ
“Ш ола боротьби”. Зма-
ання зібрали понад 250
часни ів ві ом від 6 до
16 ро ів зі столиці, Київ-
сь ої області та Черні ова.
Приємною несподіван ою
для всіх став візит першо-
о олімпійсь о о чемпіона
незалежної У раїни В’яче-
слава Олійни а, а та ож
призера Олімпіади в Пе і-
ні та дворазово о чемпіо-
на Європи з ре о-рим-
сь ої боротьби Армена
Варданяна.

У суботу в спортивному залі спе�

ціалізованої школи № 269 з самого

ранку вирували справжні пристрас�

ті, адже цього дня тут зібрались усі

охочі подивитися на відкриту пер�

шість ДЮСШ “Школи боротьби” з

греко�римської боротьби. За три ро�

ки існування спортивний заклад

провів уже не один такий турнір, але

кількість спортсменів, які бажають

взяти участь у ньому, невпинно

зростає, тому організатори щоразу

підходять до своєї роботи з повною

відповідальністю. Ось і цього дня

випробувати себе на бійцівському

килимі зголосилися понад 250 вихо�

ванців спортшколи не лише з Києва

та Київської області, а й з Чернігова.

Кожен учасник намагався проде�

монструвати кращі свої якості. Цьо�

го дня на татамі було все: і сльози від

прикрої поразки, і радість першої

перемоги, але найбільше глядачів

вражала сама атмосфера змагань.

Приємно було бачити, як колишні

суперники на килимі вмить ставали

друзями після закінчення поєдинків

і цілком щиро продовжували під�

тримувати одне одного. Мабуть,

секрет таких відносин ховається в

особливому підході тренерів

ДЮСШ “Школи боротьби”. “За

минулий рік особисто в мене кіль�

кість вихованців зросла майже удві�

чі,— розповів “Хрещатику” тренер

Андрій Полтавцев.— І значна заслу�

га в цьому самих дітей, адже є ви�

падки, коли один учень приводить

кілька своїх однокласників і вони з

радістю разом ходять на тренування.

Це дуже позитивний аспект — по�

при те, що вони борються між со�

бою, вони залишаються друзями і

разом долають усі труднощі. Я зав�

жди на тренуваннях наголошую: су�

перники ви лише на килимі, поза

ним ви повинні поважати один од�

ного”.

Справжнім сюрпризом для всіх

присутніх став візит на турнір пер�

шого олімпійського чемпіона неза�

лежної України В’ячеслава Олійни�

ка, а також призера Олімпіади в Пе�

кіні та дворазового чемпіона Євро�

пи з греко�римської боротьби Ар�

мена Варданяна. Відомі спортсмени

побажали учасникам удачі, здо�

ров’я, а також перемог у змаганнях.

Звичайно, привітання кумирів ли�

ше додали наснаги спортсменам для

подальшої боротьби. А самі олім�

пійці з непідробною цікавістю

спостерігали за перебігом подій на

килимах, згадуючи своє спортивне

дитинство. “Саме на таких турнірах

і виховується характер дитини,— за�

значив Армен Варданян. — Я прига�

дав свої перші змагання, коли був

10�річним хлопчаком. Потім я зрос�

тав і вдосконалював свою майстер�

ність. Були поразки, але це лише

зайвий стимул для праці, щоб одно�

го разу піднятися на п’єдестал по�

шани і довести собі, що всі зусилля

були не марними”.

Зі своїми колегами повністю зго�

ден і засновник “Школи боротьби”,

людина, яка повністю віддає усі свої

сили та знання для розвитку греко�

римської боротьби не лише в Києві,

а й в Україні, Віталій Даниленко:

“Звичайно, організація таких турні�

рів забирає багато енергії, але див�

лячись в очі дітей, які ще у зовсім

юному віці намагаються йти до пе�

ремоги, одразу ж забуваєш про вто�

му і думаєш вже про подальший роз�

виток. Сьогодні змагання відвідали

визначні спортсмени, і це дуже

класно, коли діти бачать живий

приклад того, як потрібно віддава�

тися улюбленій справі. Ми розпочи�

нали лише з одного спортивного за�

лу, а на сьогодні вже маємо вісім, де

діти займаються абсолютно безкош�

товно. Це свідчення того, що ми на

правильному шляху у вихованні фі�

зично здорового та духовно сильно�

го покоління”
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Цей день в історії 18 грудня

1104 — Ни ифор І, ре за по-
ходженням, призначений ер -
вати Київсь ою Митрополією
1865 — хвалена 13-та поп-

рав а до онстит ції США, я а
с асов вала рабство
1878 – народився Йосип Ста-

лін (Дж ашвілі), радянсь ий
державний і політичний діяч, ре-
волюціонер-більшови , з одом
— ди татор, творець льт сво-
єї особи й тоталітарно о режим
в СРСР
1892 — прем'єра балет Чай-
овсь о о «Л с нчи »
1912 — Кон рес США заборо-

нив в'їзд раїн неписьменним
1921 – народився Юрій Ні -

лін, російсь ий а тор, ло н, на-
родний артист СРСР. Поп ляр-
ними б ли йо о омічні і хара -
терні ролі в іно («Само онни и»,
«Пес Барбос і незвичайний
рос», «Операція „ы“», «Кав азь-
а полонян а», «До мене, М х-
тар» та ба ато інших)
1930 – народився Володимир

Ворошилов, телевед чий, автор
про рами «Що? Де? Коли?»
(Перший вип с вийшов 4 ве-
ресня 1975)
1946 – народився Стівен Спіл-

бер , амери ансь ий інорежи-
сер, автор стрічо : «Щелепи»,
«Тисяча дев’ятсот соро пер-
ший», «Індіана Джонс», «Врят -
вати рядово о Райана», «Термі-
нал»
1953 – почалося ольорове

телевізійне мовлення з ви орис-
танням системи NTSC
1958 — амери анці провели

перший сеанс передачі олос
через с п тни
1980 – народилася Крістіна

А ілера, амери ансь а поп-спі-
вач а, ла реат а 4 премій
«Греммі» та ба атьох інших на-
ород
1994 — франц зь ий спелео-

ло Жан-Марі Шове виявив в
щелині Пон-д'Ар франц зь-
ом департаменті Ардеш пе-
черн алерею з ні альним нас-
ельним живописом – би и, ле-
ви, носоро и, оні

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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У зма аннях взяли часть понад 250 юних борців ві ом від 6 до 16 ро ів зі столиці, Київсь ої області та Черні ова
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