
За три місяці в Києві демонтували
понад тисячу МАФів
У наступному році незаконно встановлені конструкції 
прибиратимуть ще інтенсивніше

Новосілля — в подарунок
до Дня Святого Миколая
В столиці відкрито 12�й дитячий будинок сімейного типу, де справжню нову
родину знайшли п’ятеро дітей

Ірина КОНДРАТЮК
“Хрещатик”

Виховання малечі, позбавленої бать ів-
сь о о пі л вання, в дитячих б дин ах сі-
мейно о тип — доволі нова пра ти а для
У раїни в цілом та Києва зо рема. Пер-
ші та і за лади з’явилися в столиці
2006 році в Святошинсь ом , Деснян-
сь ом та Дарниць ом районах. На сьо-
одні родинн т рбот ДБСТ міста от-
рим ють 87 дітей. 12-й та ий за лад
вчора рочисто від рили за часті олови
КМДА Оле сандра Попова, начальни а
Сл жби справах дітей Ми оли К леби
та олови Шевчен івсь ої РДА Сер ія Зі-
міна.

Для великої родини виділили приміщення загальною

площею 239 квадратних метрів у новобудові за адресою:

вул. Княжий затон, 9. Хоча територіально будинок зна!

ходиться у Дарницькому районі, зареєстрований ДБСТ

в Шевченківському. Як пояснили “Хрещатику” в Шев!

ченківській РДА, будівництво житла в середмісті нині

не ведеться, тож надати його згодилися колеги з Дар!

ницького району, нові житлові масиви якого активно

розбудовуються.

В просторій квартирі, де родина Фисоченків прожи!

ває уже тиждень, зроблено сучасний ремонт та за кош!

ти спонсорів закуплено всі необхідні меблі й побутову

техніку. Батьки Ірина та Сергій відтепер дбатимуть про

п’ятьох дітей!сиріт та дітей, які позбавлені батьківсько!

го піклування (найстаршій дівчинці — 15, наймен!

шій — 4 роки). Підростає в подружжя і власна донька —

Каріна.

Поки що члени новоутвореної родини звикають один

до одного та вчаться жити дружно. За словами мами Іри!

ни, найважче пояснити дітям, що у них тепер є справж!

ня сім’я — турботливі батьки, братик і сестрички, а не

просто двоє вихователів та товариші по інтернату.

“Те, що ці діти провели у дитячому центрі цілих п’ять

років, звісно, позначилося на їхньому світогляді. Ми з

чоловіком намагаємось пояснити, що відтепер це їхній

рідний дім, де всіх завжди підтримуватимуть. І що не

треба ховати печиво та цукерки під подушки, адже ніхто

їх не забере, і солодощі в будь!який час можна взяти на

кухні”,— розповіла “Хрещатику” пані Ірина.

П’ятеро дівчаток охоче допомагають мамі займатися

хатніми справами та вчаться куховарити. Єдиний хлоп!

чик у родині — Кирило — переймає у батька навички

виконання суто чоловічої роботи: допомагає підключа!

ти побутову техніку, розвішувати на стінах картини,

дзеркала та полички.

У планах подружжя — збільшити родину. Десь через

рік Ірина та Сергій візьмуть на виховання ще чотирьох

малюків, які потребують батьківської любові та уваги.

“Дітей ми не вибиратимемо, приймемо до сім’ї тих, хто

цього найбільше потребуватиме. Адже кожна з їхніх

важких доль мені болить, тож я вирішила присвятити

своє життя тому, щоб подарувати знедоленій малечі всю

свою любов та ласку. Це моє покликання”,— зазначає

Ірина.

На чудове новосілля завітав і голова КМДА Олек!

сандр Попов. Він привітав велику родину з прийдешні!

ми святами та передав символічний ключ від нової

квартири. Також очільник столичної адміністрації пода!

рував сім’ї ікону Святого Миколая Чудотворця— по!

кровителя бідних, знедолених та несправедливо обра!

жених. Напередодні радісного дня діти отримали серти!

фікати на придбання комп’ютерів та солодкі новорічні

подарунки.

Для гостей влаштували справжнє свято — в новій

оселі співали колядки та щедрівки, а всім присутнім зи!

чили здоров’я улюблені персонажі Миколай і Снігу!

ронька.

“Вітаю вас з великою подією, яка сталася в житті ва!

шої родини. Переконаний, що тут, у цих стінах, щодня

лунатиме дитячий сміх і буде багато радості, веселощів,

добра і любові. Хочу подякувати вам за те, що ви зроби!

ли такий важливий крок, і запевнити, що в майбутньо!

му місто всіляко вас підтримуватиме”,— звернувся до

родини Олександр Попов.

Очільник міськадміністрації зауважив, що влада й на!

далі продовжуватиме роботу з розбудови ДБСТ. Так, вже

у першому півріччі наступного року такий заклад з’я!

виться у Солом’янському районі

Вчора на новосілля до вихованців б дин сімейно о тип з подар н ами завітало ерівництво КМДА та Шевчен івсь ої РДА

Сергій ГЕРМАН: 
"За добу потужності "Росинки"
дозволяють випускати понад 
900 тисяч пляшок напоїв" 
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Міська ветеранська організація
святкує 55�річчя 
За час сво о існ вання об`єднання стало справжнім
плацдармом для а тивної с спільної роботи
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Київ весело зустріне Новий рік 
"Хрещати " п блі є про рам найці авіших ново-
річних заходів, я і розпочн ться від Дня Свято о Ми-
олая
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Новини

На лінію міської електрички 
вийдуть додаткові локомотиви
До інця цьо о ро на лінію иївсь ої місь ої еле -

трич и може вийти перший з трьох запланованих
нових ло омотивів. Про це в прямом ефірі теле а-
нал “Київ” заявив олова КМДА Оле сандр Попов.
“Нам потрібен новий р хомий с лад, хоча він д же
ошторисний. Я вже зазначав, що незабаром ми от-
римаємо три ло омотиви. Тобто — зменшиться ін-
тервал р х і збільшиться іль ість пасажирів. Ми
зараз над цим працюємо разом із залізницею і,
можливо, навіть в р дні зможемо отримати хоча б
один додат овий поїзд”,— під реслив лава КМДА.
О рім то о, за йо о словами, місто продовжить
вдос оналювати прое т місь ої еле трич и, а саме:
б д ватим ться нові станції і, звісно, за пов вати-
меться р хомий с лад

Київський метрополітен 
безоплатно транслюватиме 
пісню “Києве мій”
Підприємство лало відповідн ліцензійн од

із ТОВ “У раїнсь а м зична видавнича р па”. З ме-
тою поп ляризації раїнсь ої м зичної спадщини
нащад и авторів твор ( омпозитора І оря Шамо та
поета Дмитра Л цен а) повноважили ТОВ “У раїн-
сь а м зична видавнича р па” ласти безоплатн
ліцензійн од з КП “Київсь ий метрополітен” про
надання дозвол на ви ористання м зично о твор
“Я тебе не любити, Києве мій” (“Києве мій”) з пра-
вом п блічно о ви онання за допомо ою технічних
засобів в інфрастр т рі метро я твор в цілом ,
та і б дь-я ої йо о с ладової частини. Отже, відте-
пер люблена пісня иян л натиме для них в під-
земці

“Бориспіль” одним із перших 
у Європі прийняв Boeing 787
Dreamliner
Днями аеропорт “Бориспіль” одним із перших в

Європі прийняв Boeing 787 Dreamliner. “Літа мрії”
в оловном повітряном порт раїни презент ва-
ла польсь а авіа омпанія LOT. Гендире тор ДП МА
“Бориспіль” Антон Волов зазначив: “Нам приємно,
що "Бориспіль” став одним із перших європей-
сь их аеропортів, я ий приймає літа XXI століт-
тя — Boeing 787 Dreamliner. Для нас це дійсно ви-
значна подія”. Він додав, що півро том в аеро-
порт б ло від рито новий с часний термінал,
отрий здатен приймати найс часніші літа и, нада-
ючи при цьом європейсь ий рівень обсл ов ван-
ня я для авіа омпаній, та і для пасажирів. Зазна-
чимо, що Boeing 787 Dreamliner став подією на
рин авіаперевезень за техноло ічними й е спл -
атаційними параметрами. Довжина літа а стано-
вить 56,72 м, розмах рил — 60,13 м, дальність по-
льот — 12000 м

ДАІ привітає маленьких пацієнтів
лікарні “Охматдит” з Днем Святого
Миколая
Вже продовж ба атьох ро ів співробітни и ДАІ

міста Києва опі ються малечею, я а переб ває на
лі ванні в травматоло ічном відділенні “Охматди-
т ”. Та , сьо одні — 19 р дня — за традицією до
дитячої спеціалізованої лі арні завітають співробіт-
ни и Державтоінспе ції, аби привітати діто з Днем
Свято о Ми олая та новорічно-різдвяними святами.
Їм на адають про Правила дорожньо о р х , пода-
р ють тематичні ниж и “Дорожні зна и для юних
пішоходів” та при остять солодощами.
“Та а цію ми проводимо 12-й рі поспіль і нама-
аємося зробити я омо а більше, щоб на обличчях
малень их пацієнтів ще дов о не з асали посміш и,
аби вони заб ли про свою бід , але й не заб вали
Правила дорожньо о р х ”,— розповів начальни
правління ДАІ м. Києва Анатолій К рінний

Як зазначають у ГУ контролю за бла!

гоустроєм КМДА, за один день у серед!

ньому по Києву демонтують понад 20

МАФів. При цьому нововстановлені

малі архітектурні форми прибирають

негайно, впродовж доби. Особливу ува!

гу приділяють кіоскам, які заважають

проходу пасажирів до станцій метро та

тих, що встановлені на зелених зонах

міста.

Ця тема є надзвичайно актуальною для

Києва, тож процес демонтажу незакон!

них МАФів перебуває на особистому

контролі у голови КМДА Олександра

Попова. 

“В цьому році ми мали в питанні з

МАФами істотні, позитивні зміни, тому

що дійсно власники близько 6 тисяч ста!

ціонарних або напівстаціонарних малих

архітектурних форм, не кажучи про літні

конструкції, уклали необхідні договори.

Завдяки цьому, ми отримали в бюджет

понад 50 мільйонів гривень, чого взагалі

не було в історії нашого міста. Крім того,

у нас уже майже три місяці триває актив!

на кампанія з вивезення зі столиці

МАФів, власники яких не прийняли на!

ших умов або ми не дали згоду на

встановлення кіосків в місцях, де їх не

можна ставити. І за ці місяці демонтува!

ли понад 1000 таких конструкцій”,— за!

значив голова КМДА у прямому ефірі те!

леканалу “Київ”.

За словами Олександра Попова, з другої

половини січня роботи з демонтажу кіо!

сків проводитимуться ще інтенсивніше.

“Ця проблема масова, тому ми не можемо

її ліквідувати за один день, бо це і робочі

місця, і певні соціальні гарантії”,— додав

він
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Іван МАРЕК
“Хрещатик”

В місті тривають а тивні роботи з демонтаж неза онних ма-
лих архіте т рних форм. В перш чер прибирають іос и, я і
встановлені в заборонених місцях і не мають відповідної до-
звільної до ментації або ж не сплач ють міст пайової часті.
Та , за три останні місяці в столиці розібрали понад 1000 не-
за онних МАФів.

Ф
о

то
 Б

о
р

и
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



2

МІСТО
Хрещатик 19 грудня 2012 року
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Перший квартал 2013 року місто 
відпрацює стабільно
Незважаючи на те, що затверджений держбюджет на наст пний рі

не відповідає інтересам иян, місь а влада запевняє: перший вартал
2013 ро столиця відпрацює стабільно. Про це в прямом ефірі теле-
анал “Київ” заявив олова КМДА Оле сандр Попов. “Треба доче а-
тися, по и б де сформовано новий ряд, потім б д ть проведені ро-
мадсь і сл хання, після чо о обов’яз ово б де врахована д м а иян.
А вже потім ми пред’явимо свої ар менти. Я пере онаний, що при
онстр тивній роботі ми обов’яз ово знайдемо онсенс с в том , я
вирішити ці с ладні питання. Коли не приймають бюджет з я ихось
причин, то автоматично вводиться норма попередньо о ро . Врахо-
в ючи, що цей рі ми д же а тивно працювали, нас б ли відповідні
доходи і витрати, ми зможемо й далі та працювати, щоб ви онати
свої зобов’язання щодо життєзабезпечення міста і підтрим вати т
політи , я ми реалізов вали в частині соціальних додат ових місце-
вих про рам і арантій в бюджетній та ом нальній сферах”,— впевне-
ний олова КМДА

Будівництва на Печерську не буде
Господарсь им с дом Києва задоволено позов про рат ри столи-

ці та с асовано рішення Київради щодо виділення земельної ділян и
площею 0,14 а на Печерсь для б дівництва ба атоф н ціональних
омпле сів. Я повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів зі ЗМІ сто-
личної про рат ри, рішенням Київради в 2009 році земельн ділян
на в л. Шов овичній, 13—15/1 вартістю понад 2,7 млн рн б ло нада-
но в оренд ТОВ “Інвестиційні прое ти” для б дівництва та е спл ата-
ції ба атоф н ціональних омпле сів. Проте, я з’яс валося, наділ
знаходиться в історичном центрі міста та в безпосередній близь ості
до пам’ятни а архіте т ри національно о значення — маєт Ковалев-
сь о о. До то о ж, земельн ділян істори о- льт рно о призначен-
ня надано в оренд без обов’яз ово о виснов державної е сперти-
зи прое т земле строю, без дозвол ор ан льт рної спадщини та
без істори о-містоб дівно о обґр нт вання. На адаємо, маєто Ми о-
ли Ковалевсь о о знаходиться на перетині в лиць Пилипа Орли а,
1/15 та Шов овичної, 13. Б дівля спор джена 1911—1913 ро ах за
прое том відомо о архіте тора Павла Альошина

Працівникам “Київпастрансу” виплатять борги
по зарплатах
Голова КМДА Оле сандр Попов пообіцяв, що до інця ро столична

влада по асить бор и по зарплатах перед працівни ами КП “Київпас-
транс”. На це б де виділено 38 мільйонів ривень. Про це він розповів
під час прямо о ефір на теле аналі “Київ”. “Та а сит ація є рез льта-
том то о, що йде недофінанс вання перевезень, я і ви он ють наші о-
м нальні підприємства ромадсь о о транспорт (в даном випад
“Київпастранс”) по піль овим ате оріям пасажирів. І воно значне. Ми
стабіліз вали сит ацію, але на інець ро вона, на жаль, вини ла зно-
в . Найближчим часом ми спрям ємо на КП “Київпастранс” 38 мільйо-
нів ривень. Це майже місячний фонд оплати праці. Д маю, що та им
чином ми зменшимо забор ованість”,— під реслив Оле сандр Попов

Цифра дня

9 402 000 000 
гривень становили надходження з податку на доходи фізичних осіб за
січень—листопад нинішнього року, що на 1 мільярд 405 мільйонів, або
майже на 18 % більше, ніж торік 

Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 
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У КМДА відбувся благодійний новорічний 
ярмарок
На ньом можна б ло придбати новорічні омпозиції з лапни а

(ялин ові іл и, що залишаються після санітарних вир бо дерев), ви-
отовлені дітьми під ерівництвом досвідчених флористів. Одним із
відвід вачів ярмар став перший заст пни олови КМДА Оле сандр
Маз рча . Він придбав реативні ялин и та вітальні листів и. “Мені д -
же сподобалися омпозиції, я і власними р ами зробили діти. На
ошти, зібрані під час ярмар , б де придбано медичне обладнання та
подар н и для дітей, хворих на ДЦП, я і навчаються за альноосвіт-
ній ш олі № 168 Оболонсь о о район . Вважаю, що це д же арна
ідея — проводити та і заходи напередодні новорічних свят. Б ло б
добре, щоб вони стали традиційними”,— за важив Оле сандр Маз р-
ча . На адаємо, 17 р дня Київсь ом місь ом Б дин природи
флористи-професіонали провели для дітей майстер- ласи з ви отов-
лення новорічних омпозицій із ялин ових іло і свят ових при рас

На 673 тисячі гривень оштрафовано столичних
підприємців за продаж алкоголю та тютюну
підліткам
У Києві з почат ро за неза онний продаж ци аро та ал о оль-

них напоїв дітям ан льовано 95 ліцензій. Порівняно з мин лим ро ом
іль ість підприємців, позбавлених дозвол за продаж цієї прод ції
неповнолітнім, зросла більше ніж двічі. Торі за 11 місяців б ло ан -
льовано 42 ліцензії. У подат овій зазначають, що і надалі жорст о а-
ратим ть бізнесменів за байд жість до здоров’я підліт ів та недотри-
мання відповідних за онодавчих обмежень. Тим більше, що при отри-
манні ліцензії на право роздрібної тор івлі ал о олем і тютюном влас-
ни и тор овельних за ладів власнор ч підпис ються під до ментом, в
я ом зазначають, що ознайомлені з правилами тор івлі. На адаємо,
що, відповідно до за онодавства, продаж зазначених виробів непов-
нолітнім арається ан люванням ліцензій та штрафними сан ціями.
Розмір штраф , до речі, с ладає 6800 ривень

“Київводоканал” ліквідовує 
порив водопроводу на вулиці 
Генерала Наумова
Вчора о 6.15 ран до аварійної сл жби ПАТ “Київводо анал” звер-

н лися меш анці в лиці Генерала На мова з повідомленням про на-
явність води на проїжджій частині. Вже за 40 хвилин на місці події
працювала техні а та фахівці з аварійної сл жби. За рез льтатами о -
ляд б ло виявлено порив тр би з холодною водою діаметром 400
мм. За допомо ою спецтехні и з місця аварії прибирають та вивозять
замерзл вод . Р х транспорт на місці аварії пере ритий співробіт-
ни ами ДАІ в обох напрямах. За інформацією “Київводо анал ”, во-
допостачання б дин ах на приле лій території б де повністю від-
новлене протя ом доби. Під лючення споживачів відб ватиметься по-
етапно

Столична ветеранська 
організація святкує 55�річчя
За час свого існування об’єднання стало справжнім плацдармом 
для активної суспільної роботи
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Учора Київсь а ор анізація
ветеранів війни відсвят -
вала своє 55-річчя. Саме
стіль и солдатсь а спіль-
нота підтрим є один одно-
о й допома ає вирішен-
ні різних життєвих проб-
лем. Починаючи з 1957
ро , об’єднання займа-
ється а тивним пош ом
за иблих і зни лих безвіс-
ти, ерої о-патріотичним
вихованням молоді, ство-
ренням ш ільних м зеїв
бойової слави та вічнен-
ням пам’яті за иблих сол-
дат. Привітав ор анізацію
з ювілеєм й олова КМДА
Оле сандр Попов.

Як зазначив очільник міста у сво�

єму вітальному слові, столиця може

пишатися цією ветеранською орга�

нізацією. "55 років — це тривалий і

непростий проміжок часу, протя�

гом якого Київ відновлювався після

війни, розбудовувався та продов�

жує розвиватися і сьогодні. Дякую

вам за активну участь у патріотич�

ному вихованні молодого поколін�

ня, у вихованні любові до ближньо�

го і умінні захистити країну в будь�

який момент. Дуже приємно зазна�

чити, що у рамках нашої співпраці

ми встигли реалізувати багато ціка�

вих проектів. Зокрема відкрили ме�

моріальні дошки двічі Герою Ра�

дянського Союзу генералу�полков�

нику Василю Петрову і Герою Укра�

їни генерал�лейтенантові Кузьмі

Дерев’янку, а також встановили

пам’ятник Матері�Вдові у парку

Перемоги. Таких проектів у нас ще

багато, і ми залюбки продовжимо

нашу співпрацю. Бажаю вам міцно�

го здоров’я і добробуту вашим сім’�

ям”,— сказав очільник міськадмі�

ністрації.

Додамо, столична організація ве�

теранів пройшла непростий шлях

переформувань, але свої функції

виконує так, як і раніше. Особливо

значну увагу тут приділяють питан�

ню соціального захисту ветеранів та

висвітленню правдивої історії

війни. Адже для самих ветеранів

важливо, що вони не забуті. 

Полковник у відставці Микола

Лукін уже понад 50 років є членом

цього об’єднання. Колишній зеніт�

ник відзначає, що для ветеранів

важливо, аби про них пам’ятали.

“Ми тут з усіма тримаємо зв’язок,

допомагаємо один одному й мо�

рально підтримуємо”,— зазначив

“Хрещатику” Микола Лукін.

Голова Київської організації вете�

ранів війни Віктор Мальований за�

значає на необхідності та актуально�

сті ветеранської спільноти у місті,

адже ветерани — це творці і носії іс�

торії. “Життєвий, бойовий і трудо�

вий шлях кожного — це сторінка в

історії держави, а усіх разом — бага�

тосторінкова історія Вітчизни”,—

наголосив пан Мальований.

До слова, місто активно підтри�

мує ветеранську спільноту. КМДА

надає фінансову підтримку 30 гро�

мадським ветеранським організаці�

ям міського рівня, а також район�

ним осередкам, які об’єднують май�

же 500 тисяч киян. Кошти спрямо�

вують на оплату комунальних по�

слуг, оренду приміщень та виконан�

ня статутних завдань. Зауважимо,

сьогодні у Києві проживає 55,5 ти�

сячі ветеранів Великої Вітчизняної

війни. З них 5,5 тисячі — учасники

бойових дій, понад 6 тисяч — інвалі�

ди та 44 тисячі учасників ВВВ

У місті стартували 
ялинкові базари
Цьогоріч у Києві працюватиме 120 майданчиків з продажу новорічних дерев
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

З 15 до 31 р дня на те-
риторії столичних рин ів
та стаціонарних за ла-
дах тор івлі ф н ціон ва-
тим ть спеціально облад-
нані місця з продаж нат -
ральних ялино . Та их
майданчи ів нарахов -
ватиметься місті всьо о
120. Це дозволить поси-
лити онтроль за реаліза-
цією новорічних дерев.
Роз ортання тор овельних
точо здійснюватиметься
пост пово, адже продаж
залежатиме від попит на-
селення на хвою.

Наразі профільне управління

КМДА працює не лише над закон�

ністю реалізації ялинок, але й над

здешевленням цін на новорічні де�

рева для населення. Для цього за�

стосовується практика попередніх

років. Зокрема паралельно зі спе�

ціально обладнаними майданчика�

ми на території ринків та стаціо�

нарних закладів торгівлі буде орга�

нізовано продаж натуральних яли�

нок з лісгоспів на сільськогоспо�

дарських ярмарках, що проходять

щосуботи у всіх районах міста. Від�

так до початку новорічних свят за�

плановані два ярмаркові дні — 22

та 29 грудня.

Як повідомили “Хрещатику” у

ГУ внутрішньої торгівлі та побуто�

вого обслуговування населення

КМДА, очікується, що коштувати�

муть натуральні ялинки цього року

стільки ж, як торік (вартість зале�

жить від виду хвої та її розмірів). Як

виняток, можливе незначне збіль�

шення ціни на 5 %. Щодо штучних

пухнастих красунь, які реалізовую�

ться у торговельних мережах, то тут

ціновий діапазон коливається від

25 грн до 10900 грн (найбільша ці�

на, яку пропонують за штучну 5�

метрову ялинку).

Також нагадаємо, що законність

заготівлі того чи іншого живого де�

рева покупець може перевірити са�

мостійно. Адже з минулого року вся

хвоя, що надходить до продажу, по�

винна мати спеціальні чіпи. За плас�

тиковою біркою зі штрих�кодом

можна перевірити, звідки деревце

привезене, ввівши код на спеціаль�

ному сайті — www. ukrlis.info.

Адреси реалізації натуральних

ялинок у районах столиці:

* У Печерському — у супермарке�

ті “Фуршет” (вул. Басейна, 4), два

майданчики на “Печерському рин�

ку” з продажу сільгосппродукції

(Печерська площа, 1) та одна точка

на “Печерському ринку”, що на вул.

Кіквідзе, 1/2.

* У Шевченківському — у магази�

ні “Квіткова галявина” (вул. Мель�

никова, 1), на ринку “Нивки” (вул.

Щербакова, 47) та на Бессарабсько�

му ринку (Бессарабська площа, 2).

* У Солом’янському — два куточ�

ки на ринку “Відрадненський”

(бульв. І. Лепсе, 18), на Солом’ян�

ському ринку на підприємстві “Га�

рант” (вул. Солом’янська, 24) та у

торговельному майданчику “Анела”

(вул. Героїв Севастополя, 37).

* У Дніпровському — у торговель�

ному комплексі “Райдуга” (вул. По�

пудренка, 9�Г), на ринку “Автозап�

частини” у ТОВ “Парк�сервіс”

(бульв. Перова, 19�А) та у дитячому

торговельному комплексі “Сапсан”

(вул. А. Малишка, 5).

* У Деснянському — по п’ять май�

данчиків у торговельному центрі

“Маяк”, що на просп. Маяковського,

75/2 та на вул. Попудренка, 96. Два

майданчики облаштовано на ринку

“Форест�груп” (вул. Кіото, 10).

* У Святошинському — у торго�

вому центрі “Борщагівський” (вул.

Зодчих, 58�А), біля універсаму № 12

(вул. Жолудєва, 4) та у магазині “Іл�

ліс” (вул. Чорнобильська, 16/80).

* У Дарницькому — у гіпермарке�

ті “Епіцентр К” (пр. П. Григоренка,

40), на “Агроринку” (вул. Вербиць�

кого, 32) та по чотири куточки на

“Дарницькому ринку” (вул. Сор�

мовська, 15, вул. Бориспільська, 3).

Також 20 куточків обладнано на

ринковому майданчику “Приозер�

ний” (пр. П. Григоренко, 32�Д).

* У Голосіївському — у супермар�

кеті “Метро” (вул. Кільцева дорога,

1�В), у супермаркеті “Магеллан”

(просп. Глушкова, 13�Б), 15 майдан�

чиків на території ринку “Володи�

мирський” (вул. Горького, 115).

* У Оболонському — на ринку

“Оболонь” (вул. Героїв Дніпра, 4),

на “Куренівському ринку” (вул.

Фрунзе, 1) на “Книжковому ринку”

(вул. Вербова, 23)

Столична влада надає
фінансову підтримку 

30 громадським
ветеранським

організаціям міського
рівня, а також 

районним, 
які об’єднують майже 

500 тисяч киян

Коштуватимуть натуральні ялинки цього року стільки
ж, як торік. Їх вартість залежить від виду хвої 
та її розмірів. Як виняток, можливе незначне

збільшення у ціні на 5 %

За традицією, ияни вибирають ялин всією родиною
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Столичні ветерани — взірець наслід вання для с часної молоді



Прогноз на тиждень

Ділові новини

“Нафтогаз” виступає 
за допуск іноземних 
трейдерів на вітчизняний
ринок

НАК “Нафто аз У раїни” ви-
ст пає за доп с іноземних
трейдерів на раїнсь ий рино
природно о аз . Про це повідо-
мив олова правління омпанії
Єв ен Ба лін. Він зазначив, що
ціни за онтра том про постав
аз між “Нафто азом” і росій-
сь им “Газпромом” навіть вищі,
ніж європейсь і, що ставить
раїнсь промисловість не-

рівні мови відносно інших ра-
їн. “За собою ми залишаємо на-
селення, я ом б демо постача-
ти аз власно о видоб т , і па-
ливно-енер етичний омпле с,
ос іль и там ід ть державні до-
тації й на першом етапі ми не
можемо доп стити я ихось не-
онтрольованих оливань цін.
Що ж стос ється промисловості,
ми впевнені — постав и, я і б -
д ть, дад ть змо знизити ціни
на раїнсь ом рин ”,— додав
пан Ба лін. Він точнив, що
йдеться про постав и аз євро-

пейсь их і російсь их трейдерів,
при цьом най оловніше — це
створити он рентне середо-
вище, що призведе до зниження
цін на бла итне паливо, пові-
домляють “У раїнсь і новини”

“Київенерго” закупило 
сучасні лабораторії 
для діагностики обладнання
Автоматична еле тротехнічна

лабораторія “Centrix” 3x80 В
призначена для діа ности и та
оперативної лі відації пош о-
джень абельних ліній еле тро-
передач. Це перша лабораторія
та о о рівня про рамно о забез-
печення в У раїні. Серед її пере-
ва : автоматизоване правління
процесами виявлення аварійних
місць, оптимізація робіт із об-
роб и абелів, оперативна під-
отов а прото олів виявлених
пош оджень, можливість три-
м вати в пам’яті вели ий масив
інформації. Я пояснив техніч-
ний дире тор ПАТ “Київенер о”
Оле сандр Зайцев, лабораторія
“Centrix” 3x80 В дозволяє за-
стос вати методи нер йнівно о

онтролю пош оджено о абеля
та має прод тивність в 2,5 ра-
з вищ від вітчизняних анало-
ів. Др а еле тротехнічна ла-
бораторія “ЕТЛ-35К” призначе-
на для випроб вань та вимірів
еле тротехнічно о обладнання
на висо овольтних розподільчих
пристроях на ТЕЦ-6 та ТЕЦ-5.
Вона змонтована на базі авто-
мобіля Ford Transit. Обидві за-
плено за власні ошти омпа-

нії в рам ах реалізації інвести-
ційної про рами на 2012 рі .
Вартість лабораторій — 4,5 млн
ривень

Кожен 4�й автомобіль 
продається в Києві, 
а кожен 10�й — у Донецьку
Лідерами за виставленими на

продаж ле овими автомобіля-
ми в У раїні є меш анці Києва та
Київсь ої області. Т т реалізо-
в ється приблизно чверть від
сіх пропонованих автіво в ра-
їні, а саме: 28736 ле ови ів,
тобто майже 24 %. Далі, за да-
ними сайт AvtoBazar. ua, з від-
ставанням майже три рази

йд ть жителі Донбас — ожен
десятий автомобіль зареєстро-
ваний Донець ій області
(8,9%). До п’ятір и лідерів вхо-
дять та ож хар ів’яни, дніпро-
петровці та одесити. На сході
раїни найбільшим попитом о-
рист ється автомобіль Daewoo
Lanos. У Донець ій області ці ав-
то с ладають 3 % всіх пропози-
цій, Дніпропетровсь ій —
2,3 %, в Хар івсь ій — 1,8 %. А
ось ияни та жителі Південної
Пальміри мають зовсім інші впо-
добання: в Києві лідером пропо-
зицій на продаж є Volkswagen
Passat (1,6 %), а одесити най-
частіше п ють Toyota Camry
(2,0 %)

Cпоживання дизпалива 
на внутрішньому ринку
зростає
Е сперти онсалтин ової р -

пи “А-95” відзначають зростання
споживання дизельно о палива
на вн трішньом рин У раїни.
В омпанії під реслюють, що йо-
о можна назвати лючовою
тенденцією рин цьо о ро , й

дані за осінні місяці це підтвер-
дили. Зо рема вересні-жовтні
в раїні попит на дизпаливо зріс
на 17 %, тоді я за січень-жов-
тень цей по азни становив 7 %.
Фахівці зазначають, що основ-
ний приріст ви ористання со-
ляри восени мав приватний ав-
тотранспорт, тоді я першом
півріччі зростання по аз вала
промисловість, що б ло ви ли-
ано під отов ою до Євро-2012.
Водночас споживання бензинів
восени с оротилося на 2 %, по-
відомляють “У раїнсь і нови-
ни”

Оренда однокімнатних
квартир столиці 
подорожчала
За мин лий тиждень середня

ціна оренди одно імнатних вар-
тир Києва підвищилася на
0,17 %, або на 1 долар — до 576
дол./місяць. Про це свідчать дані
портал mirkvartir. ua. Середня
вартість оренди дво імнатних
помеш ань знизилася на 1,02 %
або на 8 доларів — до 776
дол./місяць, три імнатних — на

2,99 % або на 34 долари — до
1102 дол./місяць. Мінімальн
вартість оренди б ло зафі сова-
но в Деснянсь ом районі — 438
дол./місяць для одно імнатних
вартир, 500 дол./місяць — для
дво імнатних і 625 дол./місяць —
для три імнатних. Ма симальн
вартість оренди онстатовано в
Печерсь ом районі — 750
дол./місяць для одно імнатних
помеш ань, 1 100 дол./місяць —
для дво імнатних і 1 800 дол./мі-
сяць — для три імнатних

В Україні зріс оборот 
роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної тор івлі за
січень-листопад цьо о ро ста-
новив 722,745 млрд рн, що на
15,7% більше від обся січня-
листопада мин ло о ро . Про це
йдеться повідомленні Держста-
т . Найбільшим цей по азни б в
Києві — 92,1 млрд рн та в До-

нець ій області — 72,369 млрд
рн. Найменший зафі совано в
Севастополі — 8,289 млрд рн та
Чернівець ій області — 10,9 млрд
рн

Огляд валютного
ринку
За прогнозами аналітиків, 
подальше зниження вартості 
долара припиниться
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Цьо о тижня фахівці про ноз ють середній рс прода-
ж отів ово о євро на рівні 10,54-10,87 рн. Долар
ошт ватиме в межах 8,127-8,155 рн, російсь ий
р бль — 0,263-0,273 рн.

Євро
Курс продажу безготівкового євро в Україні за минулий тиждень підви�

щився на 0,51% до 10,613 грн, середній курс продажу готівкового — на

0,16% до 10,713 грн. Про це “Хрещатику” повідомили аналітики компанії

“FOREX CLUB в Україні”.

Впливати на динаміку євро на світовому ринку і в Україні цього тижня

будуть макроекономічні новини зі США та Єврозони. Так, підтримати ва�

люту може поліпшення даних дослідницького інституту IFO у Німеччині

стосовно зміни настроїв у діловому середовищі за грудень. Індекс спожив�

чої довіри Єврозони за грудень, якщо він перевершить прогнози, також мо�

же надати підтримку євро.

Цікавими також будуть дані щодо кількості виданих дозволів на будів�

ництво у США за листопад і проміжні підсумки бюджетних переговорів у

штатах. Якщо на поточному тижні не з’явиться підсумкового рішення, єв�

ропейська валюта може суттєво подешевшати.

Середній курс продажу готівкового євро в нашій державі, за прогнозами

аналітиків, в цьому випадку буде перебувати в межах 10,54�10,87 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара в Україні на минулому тижні знизив�

ся на 0,7% до 8,108 грн, середній курс продажу готівкового — на 0,64% до

8,140 грн. НБУ на міжбанківський ринок офіційно не виходив. Середній

денний обсяг торгів доларами США на міжбанку становив 922 млн доларів.

Здешевлення цієї валюти в Україні було пов’язане з введеними НБУ адмі�

ністративними заходами на безготівковому і готівковому валютному рин�

ках в підтримку гривні.

Середній курс продажу готівкового долара на поточному тижні, ймовір�

но, перебуватиме у вузьких межах. Подальше зниження його вартості,

швидше за все, припиниться. “Наближення новорічних свят нестиме в со�

бі деяку ступінь невизначеності, на тлі чого учасники ринку не будуть по�

спішати розлучатися з валютою. Підтримку гривні продовжить надавати

обов’язковий продаж 50% експортної валютної виручки”,— вважають фа�

хівці.

За оцінками аналітиків, середній курс продажу готівкового долара на

тижні перебуватиме в діапазоні 8,127�8,155 грн.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля в Україні за минулий тиждень зни�

зився на 0,3% — до 0,264 грн. Середній курс продажу готівкового рубля під�

вищився на 0,3% — до 0,267 грн. Різна динаміка курсу продажу рубля в

Україні викликана запізнюванням готівкового валютного ринку. Якщо від�

будеться деяке поліпшення індексу споживчої довіри Єврозони за грудень,

російська валюта може продовжити зростання. Прогнозний діапазон коли�

вання середнього курсу продажу готівкового рубля в Україні на поточному

тижні — 0,263�0,273 грн

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 19 грудня 2012 року

Сергій ГЕРМАН: 

"За добу потужності "Росинки"
дозволяють випускати понад
900 тисяч пляшок напоїв"
“Хрещати ” продовж є
р бри “Зроблено в Ки-
єві”. Цьо о раз ми наві-
далися до виробни ів відо-
мих всім раїнцям лимо-
над та вас . Про робот
одно о з найстаріших иїв-
сь их підприємств видан-
ню розповів олова прав-
ління Київсь о о завод
безал о ольних та слабо-
ал о ольних напоїв “Ро-
син а” Сер ій Герман.

— Сергію Миколайовичу, історія
вашого заводу починається з 60�х ро�
ків. З того часу багато підприємств
відмовились від усього, так би мовити,
радянського. Водночас є й такі, що
зберегли перевірені часом рецептури,
як ось “Київський торт”, “Советское
шампанское”... Судячи з асортименту
на полицях магазинів, ви належите
саме до цієї частини виробників. З
чим пов’язана така політика?

— Історія нашого заводу, справ�

ді, починається з серпня 1960�го

року. Він став першим в радян�

ській республіці великим спеціалі�

зованим підприємством, лідером

галузі. Наш завод завжди отриму�

вав перехідний червоний прапор

(була така нагорода за радянських

часів). За всю 50�річну історію іс�

нування “Росинки” люди полюби�

ли її напої. Особисто я не бачу ні�

якого сенсу не випускати продук�

цію, яка користується популярніс�

тю серед споживачів і попит на яку

з роками не падає, а навпаки,

збільшується.

Завжди в п’ятірці лідерів

— А які відомі марки напоїв тих ча�
сів ви продовжуєте випускати?

— “Лимонад”, “Тархун”, “Дю�

шес”, “Ситро”, та ж мінеральна во�

да “Софія київська”. Але це зовсім

не означає, що ми не вводимо но�

винки. За останні роки з’явилося

чимало напрямків: почали випуска�

ти лінійку слабоалкогольних кок�

тейлів, продовжуємо виробляти на�

пій “Capri�Sonne” за ліцензією ні�

мецької компанії.

— Один мій знайомий розповів, що
в 90�х “Росинку” вже ділили на час�
тини і вивозили обладнання. Як вам
вдалося вистояти в ті непрості часи?

— Я працюю на “Росинці” вже 18

років і цілковитої розрухи не пам’я�

таю. Так, важкі часи були, але те, що

не вбиває, робить нас сильнішими.

У роботі підприємства виникало ба�

гато перешкод. Та ми вистояли, бо

не зупинялися у своєму розвитку ні

на хвилину.

— Кажуть, що раніше з території
“Росинки” контрабандними стежка�
ми “в народ” потрапляв алкоголь.
Відкрийте нам таємницю: у виробниц�
тві безалкогольних напоїв використо�
вується спирт?

— Мабуть, йдеться про концен�

тровані настоянки, які раніше за�

стосовували у різних рецептурах.

Так, свого часу для виробництва

безалкогольних напоїв додавали ал�

коголь. Такі тоді були технології...

Робили це здебільшого для поси�

лення смаку і аромату. Та частка

спирту була дуже малою і не переви�

щувала 1%.

Сьогодні технологічний процес

значно вдосконалено — використо�

вується сировина відомих європей�

ських компаній та стовідсотково на�

туральні продукти. Тепер для того,

щоби лимонад був смачним, додава�

ти концентрати, як раніше, не по�

трібно. Сучасні технології дозволя�

ють обійтися лише водою та яблуч�

ним соком.

— Сергію Миколайовичу, а якою є
частка “Росинки” на українському
ринку безалкогольних напоїв?

— Скільки я тут працюю, стільки

“Росинка” залишається в п’ятірці

кращих виробників країни.

Напої, які п’ють в Канаді 
та США

— А в інших державах споживають
вашу продукцію? І де саме?

— Напої “Росинки” вподобали в

38�ми країнах світу. Головні покуп�

ці — зі США, Канади, Німеччини.

В основному це торговельні мере�

жі та спеціалізовані магазини для

емігрантів із колишнього СРСР,

які пам’ятають і люблять смаки з

дитинства. Однак, наприклад, на

ринках Близького Сходу та Індії

нашої продукції немає. Зараз роз�

роблюємо багато контрактів та

найближчим часом плануємо роз�

ширити географію та об’єми свого

експорту.

— Ходять чутки, що “Росинка” на�
віть планує будувати заводи за кордо�
ном. Якщо це правда, то звідки надхо�
дили такі пропозиції?

— Останні — з африканських кра�

їн, Латинської Америки, Казахста�

ну. Та поки що ми не можемо собі

цього дозволити. Але, підкреслюю,

поки що.

— Цікаво, чим вирізняються якісь
певні уподобання мешканців регіонів
України? Наприклад, до Львова ви
постачаєте більше “Тархуну”, ніж мі�
неральної води?

— У кожному регіоні держави є

схильність до певних смаків. На

Півдні й Заході популярністю ко�

ристується наш “Крюшон”, у Цен�

тральній Україні — “Узвар”,

“Морс”. Десь більше купують газо�

ваної води, десь — негазованої.

“Capri�Sonne” по країні п’ють “рів�

номірно”. А з�за кордону здебіль�

шого замовляють наші традиційні

напої — “Лимонад”, “Дюшес”,

“Ситро”, “Буратіно”, “Тархун”.

— Скільки пляшок газованої води
випускається на заводі щодня?

— За добу потужності “Росинки”

дозволяють випускати понад 900 ти�

сяч пляшок напоїв, а в рік — 250

мільйонів літрів. До того ж, ми ро�

бимо все, щоб наші обсяги вироб�

ництва збільшувались.

Секрет успіху — 
в технологіях

— Наскільки сьогодні різноманітна
продукція “Росинки”?

— Всього в нашому активі 38

найменувань. Ми випускаємо мі�

неральну воду “Софія київська”,

яка, до речі, сприяє очищенню ор�

ганізму, що навіть підтверджено

фахівцями Одеського інституту ре�

абілітації та курортології. Вчені ви�

значили: якщо пити кожного дня

по півтора літра цієї води, то нала�

годяться всі функції організму.

Адже це — натуральна артезіанська

столова вода, якої дуже мало в при�

роді. А нам пощастило, у нас вона

є, причому видобувається зі свер�

дловини Юрського горизонту, яка

знаходиться безпосередньо на те�

риторії підприємства. Ще цього

року ми випустили нову лінійку

“Національні традиції”, де пред�

ставили споживачам найкращі на�

пої різних країн світу. Нещодавно

з’явився новий продукт “Шампу�

сік” та слабоалкогольні коктейлі

“Сансет”.

— У чому полягає технологічна уні�
кальність вашого підприємства?

— В першу чергу, як у всіх провід�

них заводів Європи, наша продукція

відповідає вимогам міжнародних

стандартів. Вони не є обов’язкови�

ми, але ми їх суворо дотримуємось.

Ще я б виділив власну технологію

виготовлення квасу: це продукт на�

турального бродіння. Ми чи не єди�

ні в Україні продукуємо натураль�

ний квас. Між іншим, на заводі од�

ночасно працює 6 цехів. Один із

них — для квасу, який є дуже попу�

лярним серед киян. Хоча його біль�

ше вже не продають у бочках на ву�

лицях міста.

Також у нас є ексклюзивна для

пострадянського простору німецька

технологія для виробництва соко�

вмісного напою “Capri�Sonne”. До

речі, спільно з німцями ми працю�

ємо над новими смаками. Зараз ви�

пускаємо їх вісім видів.

— Кажуть, що склад одного дуже
відомого напою знає лише кілька лю�
дей на планеті. А склад вашої
продукції теж засекречений?

— Напої “Росинки” готуються

згідно з еталонними рецептурами,

тому смак нашого лимонаду можна

легко впізнати серед його аналогів.

Усі компоненти зазначені на етикет�

ках, і від споживачів ми нічого не

приховуємо, оскільки дуже цінуємо

своєю репутацією

Підготувала 
Олександра ШЕСТЕРИКОВА,

"Хрещатик"

Цікаві факти про газовані напої 
Історія лимонад бере свій почато із XVIII століття. З’явився на-

пій Франції й от вали йо о з мінеральної води, лимонів та ц -
р . Д же швид о напій наб в поп лярності серед аристо ратії.
Починаючи з 20-х ро ів мин ло о століття, державні підприємс-

тва СРСР, я і виробляли азован вод , почали вип с в с ляних
пляш ах "Лимонад ", "Дюшес ","Крем-соди" і "Ситра". Після Др -
ої світової війни до напоїв із зазначеними назвами додалися мар-
и «Саяни», «Б ратіно», «Тарх н» і «Бай ал».
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Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

До Ново о ро залишилося менше
двох тижнів і місто а тивно от ється
весело з стріти новорічні свята. А са-
ме піснями, танцями, театралізовани-
ми виставами. До відзначення різдвя-
но-новорічних свят столиці заплано-
вано понад 2,5 тисячі заходів. Тож о-
жен із иян та остей столиці знайде
собі дозвілля до сна и, незалежно від
місця проживання. За важимо, що
низ розважальних заходів цьо оріч
заплановано саме в районах столиці,
тобто фа тично поряд з домів ами о-
родян. Найбільше сюрпризів че ає на
малень их иян — новорічні онцерти,
он рси, солод і подар н и, май-
стер- ласи та інші розва и. Тож “Хре-
щати ” п блі є про рам найці аві-
ших заходів, я і відб д ться місті й
при рочені до дня Свято о Ми олая
та з стрічі Ново о ро .

Святитель Миколай, архієпископ Мирлікійський
Православний, і не тіль и, народ
з особливим осердям шан є ве-
ли о о одни а Божо о святите-
ля Ми олая. Майже дві тисячі
ро ів віддаляють нас від то о ча-
с , оли жив Святитель, але
пам’ять про ньо о жива завжди в
серцях християн. Хто з нас не
звертався до ньо о з молитвою в
життєвих випроб ваннях, взива-
ючи до йо о небесно о заст п-
ництва.

Чим же ж заслужив він таку світлу пам’ять

про себе? Яка риса його характеру привер�

нула до нього любов всього християнського

і навіть мусульманського світу?

Ім’я Миколай в перекладі з грецької озна�

чає “переможець народів”. І святитель Ми�

колай дійсно покорив серця людей своїм

прикладом любові до Церкви Христової і

ревністю про славу Божу. Про це красно�

мовно свідчить церковний піснеспів, нази�

ваючи святителя Миколая правилом віри,

тобто прикладом глибокої віри.

Звершуючи свій архіпастирський подвиг,

святитель ревно захищав віру Христову від

посягань ворожих їй сил. Подібно тому, як

колись святий пророк Ілля сміливо прого�

лошував і захищав віру в єдиного Бога перед

язичниками (3Цар.18.15�40), так і святитель

Миколай мечем віри, силою слова Божого

відсікав від церкви тих, хто порушував її

священну єдність і викривляв Богооткро�

венне Христове вчення.

Із історії Християнської Церкви відомо,

що перші три століття вона переживала

страшні гоніння і переслідування від зов�

нішніх ворогів — язичників та юдеїв. По�

явилися цілі сонми мучеників та ісповідни�

ків, котрі своїми подвигами прикрасили

Церкву нев’янучим вінцем слави.

Коли настав час вільного сповідування іс�

тинної віри, проти Церкви піднялися ще

більш небезпечні вороги — внутрішні, в ли�

ці лжевчителів і розкольників. Одним із та�

ких лжевчителів і розкольників на початку

IV століття виявився Арій, пресвітер Алек�

сандрійської Церкви, який не тільки сам

впав у глибоке догматичне заблудження, але

потягнув за собою багатьох. Сумували пра�

вославні люди і молилися усердно до Бога,

щоб Він не допустив панування єретиків. І

милосердний Господь не залишив свою

Церкву у тяжку годину випробувань, не за�

був Своєї обітниці, що ворота адові не пере�

можуть її (Мф.16.18).

В 325 році був скликаний Вселенський

собор, щоб з допомогою благодаті Свято�

го Духа і голосом всієї Церкви відділити

істину від неправди. В місті Нікеї зібрало�

ся 318 святих Отців від усіх Помісних

християнських Церков. Прибув туди і свя�

титель Миколай, архієпископ Мир Лікій�

ських. Він, як і інші великі святителі

Христової Церкви, не міг стерпіти не�

правдивих і богохульних промов Арія, і в

полум’яній промові, переповненій свя�

щенного гніву, викрив і посоромив єрети�

ка і його однодумців. На основі слова Бо�

жого Святитель виложив істинне вчення

Церкви про Сина Божого. Він вивів із не�

рішучого стану тих, які зібралися на собо�

рі, і аріанська єресь була осуджена Собо�

ром. Отці Собору змогли приступити до

укладання Символа віри, в котрому сказа�

но, що Син Божий Господь наш Ісус

Христос, народжений від Бога Отця “пер�

ше всіх віків”, а не створений, як нечести�

во вчив Арій. Нікейський Символ віри бу�

ло постановлено читати в храмах під час

кожної Божественної Літургії.

За таку любов до істини і ревність про

славу Божу Православна Церква зображує

святителя Миколая на іконах з храмом і ме�

чем в руках. На тих іконах, де Святитель

зображений з Євангелієм в лівій руці та з

благословляючими пальцями правої руки,

він являється перед нашим духовним погля�

дом, навчаючи любити і зберігати віру Пра�

вославну, так як він любив і захищав її. Але

для цього потрібно добре знати вчення

Христове.

А чи багато з нас, дорогі мої, добре знають

істини нашої віри? Біда в тому, що ми часто

самі не хочемо знати того, чому вчить нас

Православна Церква, і як потрібно вірувати.

Тому серця наші холодні і байдужі.

Із життя святителя Миколая відомо, як

він любив вивчати Слово Боже, дні і ночі

проводив у читанні Святого Євангелія та ін�

ших Священних книг. Ось чому він добре

знав, чому вчить Свята Церква, і міг ясно,

чітко і переконливо визнавати свою віру. В

цьому ми можемо і повинні наслідувати

Святителя, щоб гідно носити звання право�

славних християн. І якщо сьогодні Свята

Церква, величаючи Святителя, називає йо�

го правилом віри, то, без сумніву, для того,

щоб ми сприйняли це правило і для свого

життя, наслідуючи його у вірі, любові та

благочесті

Інформацію 
надано Синодальним 
відділом  Української 
Православної Церкви

У Голосієві вшанували 
учасників ліквідації 
наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС
З на оди Дня вшан вання часни ів лі -

відації наслід ів аварії на Чорнобильсь ій
АЕС в Голосіївсь ом районі столиці від-
б лось по ладання вітів до пам’ятно о

зна “Пам’яті жертв Чорнобиля” (просп. 40-річчя Жовтня, 15-А) за
частю ерівництва Голосіївсь ої РДА на чолі з оловою Оле сандром
Незналом, районно о осеред ромадсь ої ор анізації “Союз інвалі-
дів Чорнобиля” та територіальної ромади район . Всі прис тні вша-
н вали за иблих хвилиною мовчання та схилили олови в пам’ять про
тих, хто ціною власно о життя та здоров’я долав наслід и страшної
аварії.
Після рочисто о мітин відб лась з стріч Оле сандра Незнала з чле-

нами ГО “Союз інвалідів Чорнобиля”. Учасни ам лі відації аварії на Чор-
нобильсь ій АЕС б ло вр чено 5 п тіво до санаторію “Жовтень” та від-
зна и олови райдержадміністрації

На Подолі збирають речі 
для малозабезпечених 
громадян
У зв’яз із по іршенням по одних мов

при Територіальном центрі соціально о
обсл ов вання Подільсь о о район сто-
лиці відділенні ор анізації надання ад-
ресної нат ральної та рошової допомо и
проводиться поповнення бан зимово о

одя та вз ття для малозабезпечених та безхатчен ів. Подільсь а РДА
просить меш анців міста дол читися до збор речей.
Адреси п н тів прийом : в л. Бест жева, 32; в л. Братсь а, 15/9.
Телефон для довідо : 425-05-12. Бан одя працює з 8.30 до 17.00.
О рім цьо о в РДА на ад ють, що зв’яз з по іршенням по одних
мов та з метою оперативно о реа вання про несвоєчасне прибиран-
ня території район від сні , на рижень та б р льо меш анці Подол
мож ть телефон вати диспетчерсь сл жб райдержадміністрації за
телефонами: диспетчер — 417-87-57, сл жба оперативно о реа ван-
ня — 417-66-66

На Троєщині 
урочисто засвітять 
районну новорічну 
ялинку
Деснянці завершили останні при от -

вання до засвічення Головної новорічної
ялин и. З ідно з затвердженою про ра-
мою з на оди з стрічі Ново о 2013 ро ,
районі вже встановлено поді м та зі-

брано біля інотеатр “Флоренція” онстр цію оловної шт чної 11-
метрової ялин и. Дерево при рашено і раш ами, зо рема при раса-
ми, ви отовленими чнями позаш ільних та за альноосвітніх навчаль-
них за ладів в цех м’я ої та паперової і раш и на “Фабриці Діда Мо-
роза”.
19 р дня з 15.00 до 17.00 біля приміщення Деснянсь ої РДА по

пр. Мая овсь о о, 29 та з 16.00 до 18.00 біля інотеатр “Росія” по
в л. Мілютен а, 19 відб деться “Свято засвічення районної новоріч-
ної ялин и”. У про рамі заход он рси, розва и, забави для дітей
за частю Діда Мороза, Сні ронь и, інших аз ових ероїв, вист пи
дитячих аматорсь их мистець их во альних та театральних оле ти-
вів

Дніпровці провели 
засідання оперативного
штабу з ліквідації наслідків
негоди
Під ерівництвом першо о заст пни а
олови Дніпровсь ої РДА Сер ія Кравчен-
а відб лося засідання оперативно о
штаб із забезпечення безперебійної ро-
боти об’є тів життєдіяльності населення
район .
Йшлося про ефе тивність та зла одже-

ність дій ор анів правління і сил територіальної системи цивільно о
захист під час боротьби зі сні овими заметами, зимовою не одою та
можливим вини ненням через це різних надзвичайних сит ацій. Зо -
рема йшлося про знищення льодових брил та вели их б р ль на шат-
рових дахах б дівель та прибирання шляхово-в личної мережі міста.
Штаб працюватиме в цілодобовом режимі до стабілізації по одних
мов.
На засіданні б ли прис тні начальни Дніпровсь о о правління з пи-

тань надзвичайних сит ацій Оле Каменєв, начальни правління ЖКГ
Надія Косар, ерівни и КП, правлінь, ЖРЕУ район .
Начальни штаб — перший заст пни олови Дніпровсь ої РДА

Сер ій Кравчен о під реслив, що забезпечення безперебійно о ф н -
ціон вання життєдіяльності в зимовий період, а особливо під час сніж-
них опадів, є пріоритетним напрям ом роботи. У районі в цілодобово-
м режимі працюють 1140 фахівців, 50 одиниць різної техні и, вже ви-
ористано 45 тонн піщано-соляної с міші, вивезено понад 400 тонн
сні

Новини районівКиїв весело зустріне
Новий рік
"Хрещатик" публікує програму найцікавіших новорічних заходів,
які розпочнуться від дня Святого Миколая
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Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць 
(кількість створених робочих місць обраховується відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою Кабінету

Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 512 "Деякі питання моніторингу створення робочих місць")

№
п/ п

Найменування заходу
Виконавці 

(місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, установи,

організації, сторони соціального діалогу)

Термін
виконання

1 2 3 4

Сприяння забезпеченню економіки регіону кваліфікованими кадрами

1. Здійснювати     аналіз     попиту    і пропозиції   робочої   сили,
банку даних вакансій. Співпрацювати з навчальними закладами
міста та інформувати їх щодо   потреб   столичного   ринку праці

Київський міський центр зайнятості, Головне
управління освіти і науки

Протягом
2012—2014
років

2. 3 метою зменшення дисбалансу на ринку праці між попитом і
пропозицією робочої сили здійснювати аналіз підготовки кадрів
за державним замовленням ВУЗами   та   ПТУ   відповідно   до
потреб міста, моніторинг звернень до  'міської служби зайнятості
випускників  навчальних  закладів та сприяння їх зайнятості в
розрізі професій (спеціальностей) та навчальних закладів.
Результати аналізу    направляти Раді ректорів Київського
вузівського  центру,  Міністерству освіти і науки, молоді та спорту
України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерству соціальної політики України

Головне управління праці та соціального
захисту населення, 
Головне управління освіти і науки, 
Київський міський центр зайнятості

Щорічно,
лютий (за
попередній
рік)

3. Сприяти удосконаленню взаємодії навчальних закладів та
роботодавців,  підвищенню якості професійної     підготовки
кадрів навчальними закладами відповідно до потреб сучасного
виробництва та сфери послуг

Головне управління освіти і науки, 
Головне управління у справах сім'ї, молоді та
спорту, 
Київський міський центр зайнятості

Протягом
2012—2014
років

Розширення сфери застосування праці, сприяння зайнятості населення 

4. Здійснювати контроль за збереженням існуючих робочих місць
та сприяти розширенню сфери прикладання праці за рахунок
створення робочих місць.

Головне управління праці та соціального
захисту населення, 
Головне управління промислової, науково7
технічної та інноваційної політики, 
Головне управління з питань регуляторної
політики та підприємництва, 
Головнеуправління комунального
господарства, 
Головне управління транспорту та зв'язку, 
Головне управління внутрішньої торгівлі та
побутового обслуговування населення, 
інші галузеві управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), Київський міський
центр зайнятості, 
районні в місті Києві державні адміністрації із
залученням київських міських організацій
роботодавців 

Протягом
2012—2014
років 

5. Забезпечити організацію загальнодержавних оплачуваних
громадських робіт на об'єктах у сфері будівництва та
реконструкції спортивної, транспортної, медичної, туристичної і
телекомунікаційної інфраструктури, у т.ч. на об'єктах, пов'язаних
з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

Головне управління праці та соціального
захисту населення, 
Головне управління з питань підготовки та
проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, 
Головне управління капітального
будівництва, 
Головне управління транспорту та зв'язку, 
Головне управління культури, 
Київський міський центр зайнятості, 
районні в місті Києві державні адміністрації

Протягом
2012—2014
років

6. Забезпечити співпрацю підприємств, залучених до підготовки та
проведення Чемпіонату Євро72012, з центрами зайнятості щодо
інформування про потребу в укомплектуванні робочих місць

Київський міський центр зайнятості І півріччя
2012 року

7. Сприяти в укомплектуванні постійних та тимчасових робочих
місць підприємств, залучених до підготовки та проведення Євро7
2012, з числа незайнятих громадян, які перебувають на обліку
служби зайнятості, в т.ч. шляхом їх професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації

Київський міський центр зайнятості І півріччя
2012 року

8. Проводити постійну інформаційну кампанію щодо посилення
мотивації до легальної продуктивної зайнятості з метою
створення умов для соціального захисту працівників

Головне управління праці та соціального
захисту населення, Державна податкова
служба у м.Києві, 
Головне управління Пенсійного фонду
України в м. Києві, Київський міський центр
зайнятості,районні в місті Києві державні
адміністрації

Протягом
2012—2014
років

9. Надавати в оренду підприємницьким структурам та іншим
підприємствам, організаціям нежитлові приміщення для
розвитку виробництва та інших потреб

Головне управління комунальної власності
м. Києва

Постійно

10. Створювати умови для розширення мережі підприємств малого
та середнього бізнесу. Сприяти створенню та діяльності мережі
бізнес7центрів та бізнес7інкубаторів з метою надання допомоги
підприємцям7початківцям в освоєнні основ ринкової економіки
та підприємництва, розробці бізнес7планів та стратегії розвитку
власної справи, у реєстрації їх як суб'єктів підприємницької
діяльності

Головне управління з питань регуляторної
політики     та підприємництва, районні в
місті Києві державні адміністрації

Протягом
2012— 2014
років

11. Сприяти залученню до програми пільгового кредитування з
частковим відшкодуванням відсоткових ставок тих суб'єктів
малого та середнього бізнесу, які впроваджують проекти, що
впливають   на   підвищення  рівня зайнятості населення

Головне управління з питань регуляторної
політики та підприємництва

Протягом
2012—2014
років

12. Сприяти розвитку підприємництва та  самостійної зайнятості
населення, зокрема, шляхом надання консультацій, проведення
семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, відповідної
професійної підготовки та надання одноразової виплати
допомоги по безробіттю для відкриття власної справи

Головне управління з питань регуляторної
політики та підприємництва, 
Київський міський  центр зайнятості

Протягом
2012—2014
років

13. Проведення Київського міського конкурсу "Молодий
підприємець року"  та  надання  інформаційної підтримки його
переможцям

Головне управління з питань регуляторної
політики та підприємництва, 
Головне управління у справах сім'ї, молоді та
спорту, 
районні в місті Києві державні адміністрації

Протягом
2012—2014
років

Використання робочої сили, регулювання соціально�трудових відносин

14. Проводити інформаційно7роз'яснювальну кампанію з
роботодавцями — фізичними особами по забезпеченню
легалізації зайнятості, в т.ч. шляхом реєстрації трудових
договорів фізичних осіб з найманими працівниками

Київський міський центр зайнятості,
Територіальна  державна інспекція праці у
м. Києві, 
Державна податкова служба у м.Києві, 
Головне управління Пенсійного фонду
України в м. Києві, 
Головне управління праці та соціального
захисту населення, районні в   місті Києві
державні адміністрації

Постійно

15. 3 метою реалізації прав і гарантій працівників, у тому числі
рівних можливостей жінок і чоловіків у реалізації своїх прав,
недопущення випадків   використання   найманої робочої сили
без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем,
затримки виплати заробітної плати, необгрунтованого
звільнення працівників забезпечити державний нагляд і
контроль за дотриманням вимог законодавства про працю,
зокрема положень спільного наказу Мінпраці України,
Державної податкової адміністрації України та Пенсійного
фонду України від 14.09.2009 №342/500/110

Територіальна державна інспекція праці у м.
Києві, 
Державна податкова служба у м.Києві, 
Головне, управління Пенсійного фонду
України в м. Києві, 
Головне управління праці та соціального
захисту населення, 
Управління у справах жінок, інвалідів,
ветеранів війни та праці, Київський міський
центр зайнятості, 
районні в місті Києві державні адміністрації

Протягом
2012—2014
років

16. Продовжити роботу щодо проведення моніторингу укладення,
повідомної реєстрації та виконання колективних договорів на
підприємствах, в установах та організаціях різних організаційно7
правових форм

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Головне управління праці та соціального
захисту населення, Головне управління
статистики  у  м. Києві   за   участю   Київської
міської ради  профспілок, Київських міських
організацій роботодавців

Протягом
2012—2014
років

17. Забезпечити підвищення якості робочих місць шляхом створення
належних умов праці через приведення стану робочих місць на
підприємствах у відповідність до нормативно7правових актів з
питань охорони праці

Відділ з питань охорони праці, районні в місті
Києві державні адміністрації за участю
Київських міських організацій роботодавців

Протягом
2012—2014
років

Підвищення професійної якості працівників

18. Надавати консультаційно7методичну допомогу підприємствам,
установам та організаціям міста у здійсненні професійного
навчання кадрів на виробництві. Проводити вивчення стану
професійного навчання працівників на підприємствах міста,
обговорення зазначених питань за участю управлінь праці та
соціального захисту населення, управлінь освіти, роботодавців

Головне управління праці та соціального
захисту населення, районні в місті Києві
державні адміністрації за участю Київських
міських організацій роботодавців

Протягом
2012—2014
років

19. Проводити організацію семінарів з питань удосконалення
професійного навчання працівників на виробництві   для
відповідних служб підприємств

Районні в місті Києві державні адміністрації Протягом
2012—2014
років

20. Проводити навчання та підвищення кваліфікації працівників, які
залучаються  до організації та проведення професійного
навчання кадрів на виробництві

Науково7навчальний інститут регіонального
управління та місцевого самоврядування
Академії муніципального управління

Протягом
2012—2014
років

Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці

21. 3 метою реалізації додаткових гарантій  щодо працевлаштування
осіб, які потребують соціального захисту,   забезпечити
бронювання якісних робочих місць на підприємствах міста,
активізувати роботу  щодо сприяння зайнятості цих  категорій
громадян   шляхом надання повного спектру послуг, який
передбачений чинним законодавством

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський міський центр зайнятості

Протягом
2012—2014
років

22. Сприяти в отриманні першої професії  випускникам
загальноосвітніх шкіл,  дитячих будинків, спеціальних
навчально7виховних закладів, неповнолітнім, звільненим  після
відбуття покарання тощо

Головне управління освіти і науки, Київський
міський центр зайнятості, 
Служба у справах дітей, відділ кримінальної
міліції у справах дітей ГУ  МВС України в
м. Києві, Київський міський центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Протягом
2012—2014
років

Найменування показника
2010 рік (звітні дані) 2011 рік (звітні дані) 2012 рік 2013 рік 2014 рік

перше
півріччя

У цілому
за рік

перше
півріччя

У цілому
за рік

прогнозні дані

Розширення сфери застосування праці
шляхом створення робочих місць у цілому в
регіоні

1. Створено робочих місць, осіб 7 усього 31671 61340 41196 103403 60000 61000 61500

з них: 7 юридичними особами (на
підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форм власності та
організаційно7правових форм
господарювання):

14365 29369 27036 74889 40940 41770 42250

осіб у % до загальної кількості створених
робочих місць

45,4 47,9 65,6 72,4 68,2 68,5 68,7

7 фізичними особами7підприємцями та
іншими фізичними особами 7платниками
податку з доходів фізичних осіб (включаючи
робочі місця для найманих працівників):

17306 31971 14160 28514 19060 19230 19250

осіб у % до загальної кількості створених
робочих місць

54,6 52,1 34,4 27,6 31,8 31,5 31,3

2. Створено робочих місць за видами
економічної діяльності, осіб *:

31671 61340 41196 103403 60000 61000 61500

7 сільське господарство, мисливство та
лісове господарство

89 142 75 316 110 110 110

7 рибальство, рибництво 7 15 32 72 15 15 15

7 добувна промисловість 47 67 69 315 60 60 60

7 переробна промисловість 1774 3806 3815 9518 4570 4630 4670

Найменування показника
2010 рік (звітні дані) 2011 рік (звітні дані) 2012 рік 2013 рік 2014 рік

перше
півріччя

У цілому
за рік

перше
півріччя

У цілому
за рік

прогнозні дані

7 виробництво і розподілення електроенергії,
газу та води

30 88 45 220 70 70 70

7 будівництво 1456 2420 1665 4793 2590 2650 2660

7 торгівля, ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку

14805 26680 16019 37082 23010 23450 23630

7 діяльність готелів та ресторанів 1352 2650 1352 3519 2180 2240 2260

7 діяльність транспорту і зв'язку 1657 3229 1347 3714 2250 2290 2310

7 фінансова діяльність 2572 6820 6266 14369 8720 8800 8800

7 операції з нерухомим майном, оренда,
інжиніринг та надання послуг підприємцям

4502 9351 6539 18559 10545 10620 10700

7 державне управління 137 446 1119 3959 1890 1925 1940

7 освіта 167 347 198 581 270 290 300

7 охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги

331 589 307 974 390 430 435

7 надання комунальних та індивідуальних
послуг

2752 4690 2348 5412 3330 3420 3460

3. Створено робочих місць у розрізі
адміністративно7територіальних одиниць,
осіб:

31671 61340 41196 103403 60000 61000 61500

Голосіївський 2263 5451 5805 12879 7400 7500 7550

Дарницький 3123 5709 3571 7409 4600 4700 4660

Деснянський 2979 5229 2723 5625 3910 3960 3960

Дніпровський 2739 4835 2775 6023 4800 4880 4900

Оболонський 3318 6376 3307 11893 6840 6940 7500

Печерський 4260 7741 6413 17887 8600 8700 8600

Подільський 1751 3507 2823 6940 3400 3450 3470

Святошинський 2897 5535 3020 6963 4150 4280 4320

Солом'янський 3323 7091 3183 8444 5000 5050 5050

Шевченківський 5018 9866 7576 19340 11300 11540 11550

* Види економічної діяльності наводяться відповідно до Методики моніторингу створення робочих місць, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 512.

Надання соціальних послуг міською службою зайнятості*
(тис. осіб)

* у межах кошторисних призначень міського центру зайнятості 

Показники сприяння зайнятості інвалідів 

(осіб)

Завдання та заходи, на виконання яких спрямована Програма

Найменування показника 2010 рік 
(звітні дані)

2011 рік
(звітні дані)

2012 рік
(прогнозні

дані)

2013 рік
(прогнозні

дані)

2014 рік
(прогнозні

дані)

1. Чисельність працюючих інвалідів * 59956 60120 60450 60620 60900

2. Кількість створених робочий місць за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів

56 113 125 130 135

3. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за
сприяння державної служби зайнятості

146 148 158 160 165

4. Чисельність інвалідів, які проходили професійне
навчання 7 усього

580 601 554 330 350

4.1. За рахунок коштів Фонду соціального захисту
інвалідів

480 513 462 250 270

4.2. За направленням державної служби зайнятості 100 88 92 80 80

5. Кількість наданих підприємствам, установам,
організаціям, у тому числі підприємствам,
організаціям громадських організацій інвалідів,
фізичним особам, які використовують найману
працю, дотацій за рахунок коштів Фонду
соціального захисту інвалідів на створення
спеціальних робочих місць для працевлаштування
інвалідів, зареєстрованих у державній службі
зайнятості як безробітні

7 7 7 4 6

Найменування показника 2010 рік (звітні дані) 2011 рік (звітні дані) 2012 рік 2013 рік 2014 рік

перше
півріччя

У цілому
за рік

перше
півріччя

У цілому
за рік

прогнозні дані

1. Чисельність незайнятих громадян, які
перебували на обліку в державній
службі зайнятості протягом звітного
періоду

29,5 51,9 18,1 29,7 30,5 31,3 32,0

з рядка 1:

1.1. На початок періоду 6,7 6,7 6,2 6,2 6,9 7,4 7,2

1.2. Звернеться протягом періоду 22,85 45,2 11,9 23,5 23,6 23,9 24,8

2. Чисельність незайнятих громадян,
працевлаштованих протягом періоду

19,1 35,7 4,1 10,3 10,6 10,7 10,9

3. Чисельність безробітних громадян,
які проходитимуть професійну
підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації

3,6 6,8 3,8 6,8 6,8 6,2 6,2

4. Чисельність незайнятих громадян,
залучених до участі в оплачуваних
громадських роботах

5,7 9,5 2,3 4,6 4,2 4,0 4,0

5. Чисельність незайнятих і зайнятих
громадян, яким надано інформаційно7
консультаційні та профорієнтаційні
послуги

73,3 108,9 62,1    . 98,6 98,6 87,5 88,3

6. Чисельність незайнятих громадян, які
перебуватимуть на обліку станом на
кінець періоду

5,6 6,2 7,3 6,9 7,4 7,2 7,2

*Визначається на основі звітних даних за формою № 10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. № 42, за погодженням з
Держкомстатом та Держкомпідприємництва (зареєстрований у Мін'юсті 13 лютого 2007 року за № 117/13384). 
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 19 грудня 2012 року

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

 »Ø¬—‹ »… Ã≤—‹ »… √ŒÀŒ¬¿ 
–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 

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

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 

1 2 3 4

23. Проводити інформаційно7роз'яснювальну  роботу  з  метою
формування в суспільстві соціально відповідального бізнесу,
позитивного іміджу робітничих професій та  підвищення
соціального  статусу робітника, формування активної життєвої
позиції у молоді шляхом здійснення   публікацій  у  засобах
масової   інформації, проведення семінарів, нарад, радіо7 та
телепрограм тощо

Головне управління освіти і науки, Головне
управління у справах сім'ї, молоді та спорту, 
Головне управління праці та соціального
захисту населення, Головне управління з
питань регуляторної політики та
підприємництва, 
Головне управління культури, 
Управління преси та інформації, 
районні в місті Києві державні адміністрації, 
Київський міський центр зайнятості за
участю Київських міських організацій
роботодавців, Київської міської ради
профспілок

Протягом
2012—2014
років

24. Здійснювати перевірки підприємств, установ та організацій
різних  організаційно7правових форм щодо дотримання чинного
законодавства про працю неповнолітніх

Територіальна державна інспекція праці в м.
Києві,  
Служба у справах дітей,  
Районні в місті Києві державні адміністрації

Протягом
2012—2014
років

25. Сприяти в отриманні першого робочого місця випускникам ВУЗів
та професійно7технічних закладів освіти шляхом співпраці з
роботодавцями, стажування на виробництві, працевлаштування
на дотаційні та заброньовані робочі місця тощо

Головне управління освіти і науки, Київський
міський центр  зайнятості  за  участю
Київських міських організацій роботодавців

Протягом
2012—2014
років

26. 3 метою соціальної інтеграції людей з інвалідністю шляхом
забезпечення доступу до зайнятості надавати їм в повному обсязі
соціальні послуги з пошуку роботи, в т.ч. тимчасової зайнятості,
професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації за професіями (спеціальностями)
відповідно до потреби ринку праці з урахуванням їх професійних
знань, навичок, побажань та рекомендацій медико7соціальних
експертних комісій

Київський міський центр зайнятості,
Київське міське відділення Фонду
соціального захисту інвалідів, 
Головне управління праці та соціального
захисту населення, 
Київський міський центр соціальної,
професійної та трудової реабілітації
інвалідів, 
районні в місті Києві державні адміністрації

Протягом
2012—2014
років

Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців, прикордонне співробітництво

27. Здійснювати заходи, спрямовані на недопущення нелегального
використання праці іноземців або осіб без громадянства без
дозволу державної служби зайнятості

Київський міський центр зайнятості Протягом
2012—2014
років

28. При наданні роботодавцям міста дозволів на працевлаштування
іноземних громадян забезпечити належний контроль за
дотриманням законодавства про оплату праці

Київський міський центр зайнятості Протягом
2012—2014
років

29. Здійснювати аналіз зовнішньої трудової міграції киян Головне управління праці та соціального
захисту населення, Київський міський центр
зайнятості

Протягом
2012—2014
років

Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття

30. Проводити роботу щодо підвищення конкурентоспроможності та
професійної мобільності безробітних шляхом організації їх
ефективного професійного навчання та перенавчання відповідно
до потреб ринку праці та вимог роботодавців

Київський міський центр зайнятості Протягом
2012—2014
років

1 2 3 4

31. 3 метою швидкого повернення безробітних громадян до праці
забезпечити їх професійну підготовку на конкретні робочі місця з
подальшим гарантованим працевлаштуванням, в т.ч. шляхом
стажування  на підприємствах  та організації індивідуального
навчання безпосередньо на виробництві

Київський міський центр зайнятості Протягом
2012—2014
років

32. Здійснювати моніторинг обсягів вивільнення працівників та стану
зайнятості на підприємствах, в організаціях та установах міста,
проведення виїзних консультацій на підприємствах, де
передбачається або відбувається вивільнення працівників

Головне управління праці та соціального
захисту населення, Київський міський центр
зайнятості, районні в місті Києві державні
адміністрації за участю Київських міських
організацій роботодавців

Протягом
2012—2014
років

33. Забезпечувати кількісне та якісне наповнення бази вакансій для
забезпечення оперативного працевлаштування громадян

Київський міський центр зайнятості Протягом
2012—2014
років

34. Удосконалювати зміст послуг роботодавцям щодо підбору
необхідних працівників шляхом їх інформування про джерела
робочої сили, про навчальні заклади, про зміни чинного
законодавства у сфері зайнятості та соціального страхування,
про основні характеристики сучасних професій, оперативного
реагування на вивільнення працівників тощо

Київський міський центр зайнятості за
участю Київських міських організацій
роботодавців

Протягом
2012—2014
років

35. 3 метою забезпечення тимчасовою зайнятістю осіб,
зареєстрованих в службі зайнятості, в т.ч. осіб без місця
постійного проживання, залучати їх до участі в оплачуваних
громадських роботах, в тому числі за рахунок коштів Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський міський центр зайнятості

Протягом
2012—2014
років

36. Удосконалювати профорієнтаційну роботу з населенням,
зокрема шляхом підвищення ефективності використання
сучасних інформаційних ресурсів

Районні в місті Києві державні адміністрації,
Київський міський центр зайнятості

Протягом
2012—2014
років

37. Поширювати профорієнтаційну роботу з молоддю, в т.ч. з
випускниками загальноосвітніх шкіл та їх батьками, шляхом
надання довідково7інформаційних, профорієнтаційних
консультацій, популяризації робітничих професій, проведення
масових інформаційних заходів, в т.ч. з використанням
Мобільних центрів профорієнтації та програмно7апаратних
комплексів для професійної орієнтації молоді тощо

Головне управління освіти і науки, 
Головне управління у справах сім'ї, молоді та
спорту, 
Головне управління праці та соціального
захисту населення, 
Київський міськийцентр зайнятості

Протягом
2012—2014
років

38. Забезпечити прозорість інформації для населення та
роботодавців про ситуацію  на  ринку праці міста, сприяння
зайнятості різних верств населення, комплекс послуг служби
зайнятості шляхом проведення масових інформаційних заходів,
ярмарків вакансій, семінарів, "круглих столів" із соціальними
партнерами та   громадськістю, через засоби масової інформації,
нтернет7ресурси тощо

Київський міський центр зайнятості, 
Головне управління праці та соціального
захисту населення, 
районні в місті Києві державні адміністрації

Протягом
2012—2014
років

Про організаційні заходи щодо підготовки плану роботи 
Київської міської ради VI скликання на 2013 рік

Розпорядження № 198 від 19 листопада 2012 року
Відповідно до пунктів 2, 7, 8 частини четвертої статті 42 та частини третьої статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядуван�

ня в Україні", статті 21 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.11 № 383/5770,
рішення Київської міської ради від 12.07.12 № 649/7986 "Про дострокове припинення повноважень Київського міського голови
Черновецького Л. М.", з метою підготовки пленарних засідань сесій Київської міської ради VI скликання на 2013 рік:

1. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 12 грудня
2012 року подати заступнику голови Київської міської державної адмі-
ністрації — керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. погоджені із
першим заступником, заступниками голови Київської міської державної
адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків) плани роботи із підго-
товки та винесення на розгляд пленарних засідань сесій Київської місь-
кої ради VI скликання на 2013 рік проектів рішень Київської міської ра-
ди.

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів-
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. до 19 грудня 2012 року подати за-
ступнику міського голови — секретарю Київради Герезі Г. Ф. зведений
план роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) із підготовки та винесення на розгляд пленарних
засідань сесій Київської міської ради VI скликання на 2013 рік проектів рі-
шень Київської міської ради, розроблений на підставі планів, зазначених
у пункті 1 цього розпорядження, та погоджений з головою Київської місь-
кої державної адміністрації.

3. Головам постійних комісій Київської міської ради з урахуванням пла-
нів роботи, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, та з урахуванням
пропозицій депутатів, депутатських фракцій та груп Київської міської ра-
ди до 29 грудня 2012 року подати заступнику міського голови — секрета-
рю Київради Герезі Г. Ф. затверджені плани роботи відповідних постійних
комісій Київської міської ради із підготовки та винесення на розгляд пле-
нарних засідань сесій Київської міської ради VI скликання на 2013 рік про-
ектів рішень Київської міської ради.

4. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), головам по-
стійних комісій Київської міської ради, головам депутатських фракцій та
груп Київської міської ради, депутатам Київської міської ради взяти до
уваги, що у планах роботи, зазначених у пунктах 1, 3 цього розпоря-
дження, мають бути визначені конкретні дати підготовки проектів рі-
шень Київської міської ради, їх перелік та назви, посадові особи струк-
турних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), відповідальні за підготовку проектів
рішень, та особи, відповідальні за контроль з підготовки проектів рі-

шень зі складу депутатів — членів відповідних постійних комісій Київ-
ської міської ради.

5. Заступнику міського голови — секретарю Київради Герезі Г. Ф. до
28 лютого 2013 року розробити та подати на розгляд Київській міській
раді проект плану роботи сесій Київської міської ради VI скликання на
2013 рік та відповідний проект рішення.

6. Контроль за виконанням пунктів 1, 4 цього розпорядження в части-
ні, що стосується виконання доручень керівниками структурних підрозді-
лів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав-
ної адміністрації), покласти на заступника голови Київської міської дер-
жавної адміністрації — керівника апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Пузанова О. Г.,
пунктів 3, 4 в частині, що стосується повноважень голів постійних комісій
Київської міської ради, голів депутатських фракцій та груп, депутатів Ки-
ївської міської ради,— на заступника міського голови — секретаря Київра-
ди Герегу Г. Ф.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про капітальний ремонт колектора дощової каналізації на просп. Правди 
на перетині з просп. Порика в Подільському районі

Розпорядження № 2093 від 22 листопада 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою недопущення аварійної ситуації, віднов�

лення технічного стану та забезпечення сталого водовідведення поверхневих стічних вод з території мікрорайону Виноградар по
просп. Правди в Подільському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно-кошторисної документації та викона-
ти роботи з капітального ремонту колектора дощової каналізації на просп.
Правди на перетині з просп. Порика в Подільському районі (далі — капі-
тальний ремонт дощової каналізації).

2. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" замовником вико-
нання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор":
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа-

ції для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.
3.2. Розробити проектно-кошторисну документацію, провести її екс-

пертизу та затвердити у встановленому порядку.
3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви-

конання будівельних робіт.
3.4. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за-

твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки-
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) врахувати
потребу на проведення робіт, вказаних в пункті 1 цього розпорядження,
при підготовці бюджетних запитів до проекту бюджету міста Києва на
2013 рік та наступні роки.

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

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників го-
лови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про створення міжвідомчої робочої групи 
з розв'язання екологічних проблем ВАТ "Радикал"

Розпорядження № 2094 від 22 листопада 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища",

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.04.2010 № 891�р "Про затвердження плану заходів з комплексного розв'язання
проблем соціально�економічного розвитку м. Києва та підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади і
переліку стратегічно важливих інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення виконання м. Києвом функцій столиці Укра�
їни та підготовку і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що потребують першочергового фінан�
сування у 2010 — 2012 роках", враховуючи рішення Київської міської ради від 16.02.2012 № 105/7442 "Про затвердження переліку
природоохоронних заходів у місті Києві у 2012 році" (із змінами і доповненнями), з метою здійснення експертного, наукового та
громадського супроводу заходів, пов'язаних з розв'язанням екологічних проблем ВАТ "Радикал", в межах функцій органу місце�
вого самоврядування:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з розв'язання екологічних проб-
лем ВАТ "Радикал" та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити положення про міжвідомчу робочу групу з розв'язання
екологічних проблем ВАТ "Радикал", що додається.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення змісту цьо-
го розпорядження в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого за-
ступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

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

від 25 серпня 2010 року № 647
Розпорядження № 2126 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до статті 101 Закону України "Про столицю України — місто�герой Київ", статті 54 Закону України "Про місцеве само�
врядування в Україні", на виконання рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 "Про діяльність виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 березня 2012 року № 500 "Про здійснення організаційно�правових
заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)":

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 серпня
2010 року № 647 "Про затвердження Положення про Головне управління
охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)" слова "Головне управління охорони здо-
ров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер-
жавної адміністрації)" замінити словами "Департамент охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)".

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 25 серпня 2010 року № 647, що додаються.

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

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 29.11. 2012 р. № 2126

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(Ідентифікаційний код 02012906)
(Цей документ с невід'ємною частиною Положення про Головне управління охорони здоров'я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмінісграції)

1. У заголовку та тексті Положення слова "Головне управління охо-
рони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)" у всіх відмінках замінити словами
"Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних відмін-
ках.

2. У тексті Положення слова "Головне управління" у всіх відмінках за-
мінити словом "Департамент" у відповідних відмінках.

3. У тексті Положення слово "начальник" у всіх відмінках замінити сло-
вом "директор" у відповідних відмінках.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про реєстрацію Статуту буддійської релігійної громади 
"РАНГДЖУНГ ЄШЕ" ("Самосуща мудрість") 

у Печерському районі м. Києва
Розпорядження № 2130 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву громадян від 25.09.2012
та протокол загальних зборів засновників буддійської релігійної громади "РАНГДЖУНГ ЄШЕ" ("Самосуща мудрість") у Печерсько�
му районі м. Києва від 16.09.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут буддійської релігійної громади "РАНГДЖУНГ ЄШЕ" ("Самосуща мудрість") у Печерському районі м. Києва, що додається.

Голова О. Попов

Про реєстрацію Статуту релігійної громади "РІЗДВА ІОАНА ПРЕДТЕЧІ" 
у Подільському районі м. Києва 

Української Православної Церкви 
Київського Патріархату

Розпорядження № 2128 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до статті 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", розглянувши заяву громадян від 01.08.2012
та протокол загальних зборів засновників релігійної громади "РІЗДВА ІОАНА ПРЕДТЕЧІ" у Подільському районі м. Києва Україн�
ської Православної Церкви Київського Патріархату від 01.08.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

Зареєструвати Статут релігійної громади "РІЗДВА ІОАНА ПРЕДТЕЧІ" у Подільському районі м. Києва Української Православної Церкви Київського Пат-
ріархату, що додається.

Голова О. Попов
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 19 грудня 2012 року

Твори Марії Примаченко 
в сіноскриптах Олексія Шевчука
У столиці відкрилася найбільша за останні роки виставка 
унікальних робіт легендарної народної майстрині
Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

У Національном м зеї Тараса Шев-
чен а в рам ах прое т “У раїнсь е
Різдво” розпочала робот найбільша
за останні ро и вистав а живопис-
них робіт зір и раїнсь о о наїв
Марії Примачен о з фондів держав-
них м зеїв У раїни. Дея і з її творів
знайшли своє тематичне і стилістич-
не продовження в с льпт рах з сі-
на — сінос риптах Оле сія Шевч а.
Відвід вачі мають можливість озна-
йомитися з майже 50 артинами ні-
альної народної х дожниці, ба ато з
я их раніше не виставлялися або
е спон валися д же давно, а та ож
9 “оживлених” фантастичних тварин
з артин Примачен о в інтерпретації
Оле сія Шевч а.

Живописні роботи Марії Примаченко, пред�

ставлені на виставці, з фондів Національного

музею Тараса Шевченка(14 з 24, що зберігають�

ся в його запасниках), Національного обласно�

го Чернігівського художнього музею ім. Г. Гала�

гана — 23 і Національного музею народної архі�

тектури та побуту України Пирогово — 17 з 250,

а також з особистої колекції родини Примачен�

ків. Усі твори підбиралися в представлену екс�

позицію здебільшого за “звірячою” тематикою.

Автор цього проекту — Олексій Шевчук — не�

мов переводить в скульптурний формат, кажучи

сучасною мовою, у формат 3D 9 фантастичних і

космічних образів зі світу Примаченко і, намага�

ючись розібратися в їх планетарній місії, висло�

влює припущення, що орнаменти на тваринах —

це зашифровані послання майбутнім поколін�

ням у вигляді алегоричних формул: Зебра —

формула змін, Лев — благородства, Корова —

достатку, Черепаха — швидкості, Лисиця — муд�

рості. Інсталяції сповнені символізму і алегорій.

Скульптури виконані з сіна — простого, наївно�

го, природного матеріалу — і нагадують багато�

вимірну структуру світобудови, яка складається

з тонких ниток, що зв’язують простір. Централь�

ною фігурою є жінка�Майстер — філософ — тво�

рець — пастушка — трипільська Баба, символ

родючості і краси, одягнена в плахту, на якій об’�

єднані орнаменти�формули всіх фігур. Сніп сі�

на — інкубатор, де плодяться яйця�Перспектив,

з яких народжуються фантастичні тварини�Сі�

носкрипти, покликані вершити добро на Землі.

“Її композиції такі дитячі, соковиті і барвисті,—

говорить Олексій Шевчук.— Сьогодні немає друго�

го майстра, який би так самобутньо творив і втілю�

вав свої фантазії, переплітаючи в своїх картинах ре�

альність і підсвідоме. Нинішній проект спільної

виставки народився в співдружності із сім’єю ху�

дожниці. Я дозволив собі перенести її живопис в

скульптурний формат, але спеціально зробив всі

фігури великими, щоб вони виглядали як гідне до�

повнення її творчості. Вийшла яскрава, масштабна

експозиція”. Автор не приховує, що на ідею сіно�

скриптів його наштовхнули народні іграшки з сіна.

“Я подібних скульптур не бачив,— каже Олексій

Шевчук.— Тому спочатку було навіть трохи страш�

но за все це братися: не знав, що з цього може ви�

йти. Але потім знайшов потрібний технологічний

хід для втілення в життя творчого задуму. Зараз ме�

ні вже зрозуміло, що таку лінію творчості я буду

продовжувати і надалі”.

До слова, Олексій Шевчук разом із куратором

виставки і зберігачем фондів Національного

музею Т. Шевченка Юлією Шиленко сподіваю�

ться, що поряд з існуючими каталогами робіт

Примаченко з приватних зібрань нарешті

з’явиться й ще один, заснований на колекціях

державних музеїв України. 

На думку організаторів, саме нинішня мас�

штабна і резонансна виставка має стати по�

штовхом для такого створення каталогу. Адже,

крім перерахованих вище музеїв, роботи При�

маченко зберігаються в Музеї українського де�

коративного мистецтва — 650 творів (найбіль�

ша колекція) і в Запорізькому художньому му�

зеї — 500 творів.

Нагадаймо, що виставка триватиме до 25 січ�

ня за адресою: бульв. Т. Шевченка, 12

Спогади київської ялинки
Унікальні новорічні іграшки та листівки представили в експозиції
на Богдана Хмельницького, 7
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Незабаром розпочн ться
новорічні свята, незмінним
атриб том я их є ялин а.
Я саме змінювалася мода
на при раси для неї про-
довж ХХ століття можна
побачити, відвідавши ви-
став “Спо ади Київсь ої
Ялин и”, я а від рилася в
М зеї історії міста Києва.

Одну із зал музею перетворили у

своєрідний філіал новорічних свят у

різні роки ХХ століття. Тут пред�

ставлена унікальна колекція ново�

річних прикрас, листівок, фотогра�

фій та фігурок Дідів Морозів із осо�

бистих фондів та приватних колек�

цій. Ялинкові прикраси виявилися

достойним відображенням епохи —

від вишуканих мініскульптур почат�

ку століття, скромних саморобок —

30�40�х і виробів масової промисло�

вості 60 років. Цікаво, що на почат�

ку ХХ століття для киян ялинка була

неодмінним атрибутом Різдва, і

встановлювали її або напередодні 25

грудня за григоріанським календа�

рем, або перед православним

святом.

“Найдавніші новорічні ялинкові

прикраси, які є на виставці — це так

звані “дрезденки” — об’ємні папе�

рові або картонні фігурки птахів,

тварин, різноманітних казкових пер�

сонажів. Датовані вони початком ХХ

століття,— розповіла "Хрещатику"

провідний науковий співробітник

музею Ольга Друг.— Дрезденки були

притаманні саме міській культурі,

комплект коштував від 5 до 10 руб�

лів, тож могли їх собі дозволити ли�

ше заможні родини”.

У 1920�х роках партійні функціо�

нери вирішили, що ялинки — це

своєрідний вияв буржуазної розко�

ші та релігійного дурману, і заборо�

нили встановлювати деревця. “Ре�

абілітували” ялинку, уже як символ

Нового року, аж у 1935�му, коли у га�

зеті “Правда” вийшла стаття про до�

цільність святкування. І уже у 1936�

му до дітей Країни Рад прийшли Дід

Мороз та Снігуронька. На виставці

представлені унікальні фотографії

зроблені того ж року на новорічному

ранку у київському дитячому садоч�

ку на Пушкінській.

Змінилася символіка новорічних

іграшок — замість восьмикутної

Віфлеємської зірки на маківці ялин�

ки засяяла радянська — п’ятикутна,

а замість янголяток та квіток — різ�

номанітні підвіски зі скляних та ме�

талевих трубочок. Дуже цікавим

експонатом, хоча досить і неприміт�

ним серед різноманіття прикрас на

ялинці 30�40�х, є іграшки виготов�

лені зі звичайних лампочок — уміль�

ці зрізали вершечки і зсередини роз�

мальовували фарбами. Післявоєн�

ний час відобразився появою неве�

личких двадцяти�тридцятисанти�

метрових штучних ялинок із іграш�

ками завбільшки з наперсток — це

епоха комуналок, бо більшого де�

ревця просто ніде було розмістити.

А з хрущовської епохи починається

масове виготовлення скляних ново�

річних прикрас. Окрім знаменитої

кукурудзи та інших овочів і фруктів,

фабрики Києва, Ленінграда, Мос�

кви та інших міст починають випус�

кати серії, присвячені тим чи іншим

знаковим подіям. Після польоту

Юрія Гагаріна з’являються новоріч�

ні прикраси�ракети, літачки, космо�

навти із неодмінною абревіатурою

"СРСР".

“Нашою гордістю є колекція фі�

гурок персонажів казки Джанні Ро�

дарі про Чипполіно,— продовжує

пані Ольга,— у 60�х ці герої були ду�

же популярні, але тираж новорічних

іграшок вийшов досить обмеженим,

тому колекціонери майже одразу

почали полювати за ними. А у нас є

і сам головний герой, і рідкісні —

адвокат Горошок та барон Апельсин.

Загалом більше десяти фігурок. До

150�річчя з дня народження Олек�

сандра Пушкіна вийшла серія за мо�

тивами його казок — у нас є Золота

рибка, Дід та Баба та інші раритети

тих часів”.

Першими відвідали експозицію та

отримали солодкі подарунки ма�

ленькі кияни з багатодітних та мало�

забезпечених сімей. “Важливо, щоб

на свята діти не лише розважалися і

відпочивали, а й долучалися до гли�

бинних джерел добра, сімейних цін�

ностей і народних традицій. Тож ду�

же доречно, що першими відвідува�

чами виставки “Спогади Київської

Ялинки” стали саме юні мешканці

столиці. Загалом міська влада підго�

тувала для дітей чимало сюрпризів

та цікавинок, які вже найближчим

часом радуватимуть малечу”,— за�

значив на відкритті виставки за�

ступник голови КМДА Леонід Но�

вохатько
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На виставці «Спо ади Київсь ої Ялин и» представлена ні альна оле ція хоїно , новорічних при рас, листіво , фото рафій
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Відповіді на сканворд 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА
про е оло ічні наслід и планованої діяльності
під час е спл атації прое товано о об'є та

"Ре онстр ція Деснянсь ої водопровідної станції з впровад-
женням техноло ії знезараження питної води з виробництвом та
ви ористанням низь о онцентровано о іпохлорит натрію на
в л. А. Навої, 1-А

Прое том передбачено б дівництво завод з виробництва низь о онцен-
тровано о (0,6%) іпохлорит натрію.

Необхідність планованої діяльності поля ає підвищенні е оло ічної
безпе и і безпечної е спл атації спор д за рах но застос вання
низь о онцентровано о іпохлорит натрію замість с раплено о хлор .

Очі ваний е оло ічний ефе т від реалізації прое т — перехід до
безпечної техноло ії знезараження питної води з ви ористанням іпохлорит
натрію.

Е оло ічних та санітарно-епідеміоло ічних обмежень планованої діяльності
по здійсненню дано о прое т — немає, можливі не ативні впливи — відс тні.

Прое тні заходи забезпечать безперервний та надійний процес
знезараження питної води з переведенням виробництва на ви ористання
безпечно о реа ент .

Прое тна пот жність завод по виробництв низь о онцентровано о
іпохлорит натрію — 46,7 т/ один ;

Виробництво іпохлорит натрію не є джерелом забр днення
нав олишньо о середовища, виробничі процеси не с проводж ються
забр дненням дов ілля (повітря, р нт , водойм) та поширенням ш ідливих
чинни ів.

Прое тні заходи розроблені відповідно діючої нормативної до ментації,
завдання на прое т вання, технічних мов.

Планована діяльність не спричинить не ативних впливів на природне
середовище..

Запрое товані заходи не матим ть не ативно о вплив на здоров'я
обсл ов ючо о персонал .

Ви ористання іпохлорит натрію сприяє створенню більш безпечних мов
праці персонал Деснянсь ої ВС та життєдіяльності населення приле лих
районів.

Планована діяльність при дотриманні прийнятих заходів, ре омендацій і
нормативних до ментів по охороні нав олишньо о середовища не призведе
до залиш ових впливів.

Містоб дівні мови та обмеження заб дови земельної ділян и: в л. Алішера
Навої, 1-А Дніпровсь ом районі м. Києва №13879/0/16-1/009-120
від 22.10.2012р.

Замовни зобов'яз ється проводити здійснення прое тних заходів
відповідно до норм та правил охорони нав олишньо о середовища і вимо
е оло ічної безпе и на всіх етапах б дівництва та е спл атації об'є та
планованої діяльності.

О олошення про проведення он рс на надання посл и
з технічно о обсл ов вання ліфтів ба ато вартирних

житлових б дин ах Подільсь о о район
Дата: 19 р дня 2012 ро .

1. Ор анізатор он рс :
1.1.Наймен вання: Ком нальне підприємство "Вітряні Гори".
1.2.Юридична адреса: 04123, м. Київ, в л. Межова, 25.
1.3.Особа, повноважена здійснювати зв'язо з часни ами он рс : Самойлен о Оле сандр

І орович, заст пни дире тора, 433-43-85, моб. (093) 985-78-65

2. Наймен вання об'є тів обсл ов вання, щодо я их проводиться он рс: посл и з
монтаж , технічно о обсл ов вання і ремонт підіймально о та та елажно о стат вання.
Кіль ість ліфтів: 43.

3. Способи, місце та інцевий термін надання он рсних пропозицій:
3.1.Спосіб: он рсна пропозиція подається особисто он рсній омісії онверті, на я ом

зазначаються повне наймен вання і місцезнаходження ор анізатора та часни а он рс . На
онверті з он рсною пропозицією повинно б ти написано вели ими б вами "КОНКУРСНА
ПРОПОЗИЦІЯ".

3.2.Місце: КП "Вітряні Гори", 04123, м. Київ, в л. Межова, 25, щоденно в робочі дні з
понеділ а по п'ятницю з 09.00 до 16.00 в прийомній.

3.3.Кінцевий термін: "21" січня 2013 ро .

4. Місце, день та час роз риття онвертів з он рсними пропозиціями:
4.1.Місце проведення он рс : м.Київ, в л. Межова, 25, КП "Вітряні Гори".
4.2.Дата: "22" січня 2013 ро .
4.3.Час: 10.00.

5. За часть он рсі ор анізаторам он рс встановлена плата в розмірі — 1 300,00 рн.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане омітетом
по оренді та приватизації ом нально о майна Дарниць о о район в
м. Києві від 15.11.1994 р. № 2417 за адресою: м. Київ, б львар
Давидова, 10, в. 246 на ім'я К шнєр Тетяни Іванівни та К шнєр
Володимира Ві торовича, вважати недійсним.

Києво-Святошинсь ий районний с д ви ли ає відповідач Ми итен о Валенти-
н Про опівн , останнє відоме місце проживання: м. Київ, в л.Симирен а, б д. 7-Б,
в. 15, в с дове засідання на 24.01.2013 ро на 9.30, я е відб деться в приміщенні
с д за адресою: м. Київ, в л. Жилянсь а,142, зал № 4 (c ддя Маз р І.В.).

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

1.
Замовни

Управління апітально о б дівництва ПАТ "АК "Київво-
до анал"

Поштова та еле тронна
адреса

01015, м. Київ, в л. Старонаводниць а, 1-А,
ikomeleva@aguamail.kiev.ua

2. Місце розташ вання
майданчи а б дівництва - м. Київ, в л. А. Навої, 1-А

3. Хара теристи а
діяльності

- Ре онстр ція Деснянсь ої водопровідної
станції з впровадженням техноло ії
знезараження питної води з виробництвом та
ви ористанням низь о- онцентровано о
іпохлорит натрію на в л. А. Навої, 1-А

Технічні і техноло ічні
дані

- ма симальний об'єм знезараження питної води
— 1080 тис.м3/доб ;

- завод по виробництв низь о онцентровано о і-
похлорит натрію: пот жність по хлор — 280 т/доб ,
пот жність по іпохлорит натрію — 46,7 т/ один ;

- в зли доз вання іпохлорит натрію та амоніза-
торні на очисних спор дах — 4 шт.;

4. Соціально-е оло ічна
необхідність планової
діяльності

- підвищення е оло ічної та техно енної безпе и за
рах но застос вання низь о онцентровано о
іпохлорит натрію замість хлор ;

5. Потреба в рес рсах при б дівництві та е спл атації:

земельних - в межах існ ючо о земельно о відведення
сировинних - ам'яна сіль — 720 т/міс.

енер етичних (паливо,
еле троенер ія, тепло)

- розрах н ове споживання еле троенер ії -
13,005 млн. Вт- од./рі

тр дових - створення робочих місць — 38.
6. Транспортне забезпе-

чення (при б дівництві
та е спл атації)

- існ юча мережа авто- та залізничних шляхів

7. Е оло ічні та інші обме-
ження планованої діяль-
ності

- нормативні містоб дівні, санітарні, протипожежні
розриви між б дівлями та спор дами

8. Необхідна е оло о-
інженерна під отов а і
захист території

- немає потреби

9. Можливі впливи планованої діяльності (при б дівництві й е спл атації) на
нав олишнє середовище:

- лімат і мі ро лімат - не вплине
- повітряне - не вплине
- водне - не вплине
- р нти - не вплине

- рослинний і тваринний
світ, заповідні об'є ти

- не вплине

- нав олишнє соціальне
середовище (населення)

- підвищення е оло ічної та техно енної безпе и
при е спл атації водопровідної станції

- нав олишнє
техно енне середовище

- підвищення техно енної безпе и, безпечної е с-
пл атації спор д за рах но впровадження техно-
ло ії знезараження питної води з ви ористанням
низь о онцентровано о іпохлорит натрію

10. Відходи виробництва і
можливість їх повторно-
о ви ористання, тилі-
зації, знеш одження або
безпечно о захоронення

- немає

11. Обся ви онання ОВНС - відповідності з ДБН А.2.2-1-2003
11. Участь ромадсь ості - не має потреби

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)
01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».
repro.kreschatic.kiev.ua
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Спортивні новини

Єдиноборства. На Київщині відбулись 
ІІ Всеукраїнські ігри
У Броварах відб лися ІІ Все раїнсь і і ри єдиноборств, я і зібрали

най ращих бійців 10-ти видах бойових мистецтв та стали яс равим
підс м ом спортивно о ро . Цьо орічні зма ання — це можливість
заробити додат ові бали в національний рейтин та репетиція перед
ІІ Всесвітніми і рами, я і жовтні 2013 ро відб д ться в Сан т-Пе-
терб рзі (Росія). Чемпіонами ІІ Все раїнсь их і ор з бойових мис-
тецтв стали: Андрій Коваль ( ш -таол ); Леонід Рябч н (боротьба на
поясах Алиш); Станіслав Гор на ( арате); Владислав Червонящий
(джи -джитс ); Оле сандр Долішній (фрі-файт); Константин Єрма ов
(с мо); Ти ран Казарян (самбо); Сер ій Ковальов (пан ратіон, ММА);
І ор Любчен о (таїландсь ий бо с М ей-Тай); Оле сандр Хандаш о
( і бо син ). Та ож під час зма ань відб лося на ородження най ра-
щих спортсменів-неолімпійців 2012 ро , інформ є офіційний сайт
Держсл жби справах сім’ї, молоді та спорт . Ла реати премії “Зір и
спортивно о ро ” визначалися за спеціальною рейтин овою систе-
мою, я а врахов є рез льтати вист пів на сіх т рнірах продовж ро-
. Тож 2012-м най ращими б ло названо чемпіона світ з пан ра-

тіон Оле сандра Висоць о о та чемпіон світ з с мо Алін Бой ов .
Серед оманд — збірн У раїни з пляжно о андбол . В номінації “Де-
бют ро ” перемо здоб ла чемпіон а світ з шахів Ганна Ушеніна.
Най ращим тренером став Оле Ч анов (наставни чемпіонів світ та
Європи з ш )

Гандбол. Українська збірна зустрінеться 
з командою Німеччини у плей"офф 
до ЧС"2013
У Бел раді (Сербія) відб лося жереб вання ра нд плей-офф чем-

піонат світ -2013 з андбол серед жіночих національних збірних, по-
відомляє прес-сл жба ФГУ. Національна оманда У раїни за п тів на
чемпіонат світ -2013 посперечається зі збірною Німеччини. Перший
матч відб деться 1—2 червня, повторний — 8—9 червня. Рез льтати
жереб вання: Німеччина — У раїна; Ма едонія — Іспанія; Франція —
Хорватія; Словаччина — Р м нія; Нідерланди — Росія; Швеція — Поль-
ща; Ісландія — Чехія; Т реччина — Данія. Чотири національні збірні від
Європи безпосередньо потрапили фінальн частин чемпіонат сві-
т -2013. Дві з них б ли відомі ще до почат ЧЄ-2012 — Норве ія (чем-
піон світ ) та Сербія ( осподиня т рнір ), Чорно орія (чемпіон Євро-
пи), У орщина (бронзовий призер ЧЄ). На адаємо, що чемпіонат сві-
т -2013 пройде в Сербії 7—22 р дня

Сноубординг. Аннамарі Чундак — 
друга на Кубку Європи зі сноубордингу
В місті Ра інес (Італія) відб лися зма ання за К бо Європи зі сно-
бордин , в я ом брали часть 180 спортсменів із 16 раїн. У раїна
здоб ла одн на ород в паралельном слаломі завдя и Аннамарі
Ч нда , я а посіла др е місце. Серед чолові ів ращим б в Тарас Бі-
с, я ий зайняв в с ботньом старті сьоме місце

Температура —15°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 83 %

Температура —13°С

Атм. тиск 757 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 70 %

Температура —16°С

Атм. тиск 758 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 87 %

Прогноз погоди на 19 грудня 2012 року

ОВНИ, не рвіться на передов , ваше місце на партизансь ом
фронті, тихо маневр йте, таємно виріш йте на альні проблеми.
С ритність — оптимальний спосіб втілити життя зад мане. При-
сл хайтеся до інт їції, вона правильно в аже, я діяти, насамперед
професійній сфері та реалізації лобальних про рам.
ТЕЛЬЦІ, день промайне на позитивній хвилі, сприяючи ч довій

фізичні формі та веселом настрою, демонстрації професійної
майстерності. Др зі, рідні, с джені всьом вам співч ватим ть,
радо йтим ть на допомо . Одна ні им не маніп люйте ( одячи
амбіціям), а чіт о свідомте: ви залежні від лицарсь их щедрот
оточення, тож, аби жити в достат ах та любові, затямте: лас аве
телят о дві мат и ссе!
БЛИЗНЯТА, на роботі б дьте дисциплінованими, ни айте ін-

три , не розпорош йтеся на др орядні теми, а с онцентр йтеся
на он ретних завданнях. С різь проявляйте цілеспрямованість.
Я що раніше ви не хилялися від іспитів долі, тоді зможете ле о
підібрати люч до б дь-я ої оловолом и.
РАКИ, ви б дете білими та п хнастими, поблажливе ставлення

до ч жих недолі ів, а ресії (певно, не відають, що творять) проди -
товане релі ійними мір ваннями. Ідіть на миров з он рентами,
оді сваритися та рати в перетя вання аната, вам нині врай не-
обхідна допомо а партнера або майстра-професіонала.
ЛЕВИ, синтез ділової майстерності та професіоналізм з твор-

чим натхненням — термоядерна с міш, що дасть олосальний за-
ряд для роботи. Д ша співатиме в емоційном піднесенні, особли-
во з олоднілих по любовним тіхах, де еротичні фантазії ш ати-
м ть вихід через нові знайомства. Не лін йтеся, тоді знайдете ви-
рішення проблеми, пов’язаної із спад ом, сплатою подат ів, бор-
овою чи се с альною залежністю.
ДІВИ, з одж йте свої дії з інтересами оточення. Для плідно о

рез льтат пра матизм та ділових нави ів замало, плюс від вас
вима ається д шевне тепло. Вн трішній світ ділових партнерів
(шлюбних с п тни ів) рає перш с рип . Зан рюйтеся т ди всім
єством і дослідж йте, поб ти в ч жій ш рі орисно насамперед
для вас, адже все, що до вподоби чи драт є в людях, є віддзер а-
ленням вашої с ті.
ТЕРЕЗИ, вибір напрям дій здійснюється інт їтивно. Не прим -

ш йте себе дов о займатися справами, від я их н дить. Я що ж сі-
ли не в свої сани, дотрим йтеся вільно о режим й не ставте собі
он ретних цілей. Терезам- ерівни ам слід врахов вати настрій
підопічних й не пресин вати їх.
СКОРПІОНИ, день промайне на армонійній хвилі, ваші енер о-

ритми б д ть збалансованими, роз м, д ша і тіло співатим ть в
нісон, що дозволить добитися ма симально о ефе т при міні-
мальній затраті сил. Проте від вас залежить, чи б де ставлення до
життя формально-пасивним, чи творчим. Не лін йтеся, іна ше
зроблене не б де доведене до інця.
СТРІЛЬЦІ, ба ато вчин ів мають подвійн причин — явн і при-

хован . Здебільшо о вами правлятим ть дитячі спо ади або звич-
и, засвоєні в ході сімейно о життя; мандрівни ів та тих, хто про-
живає дале о від місця народження, м читиме носталь ія по рідно-
м раю. Віддайте данин фамільним традиціям, підлатайте дір и
в психоло ічній а рі сім’ї, а тивіз йте т рбот про домашній доб-
роб т. Щедро тр сіть аманцем задля бла опол ччя родини, потім
все омпенс ється.
КОЗОРОГИ, я що ви емоційні та вразливі — мерщій до роботи!

Поставивши перед собою ціль, все прорах йте, а в помічни и оби-
райте осіб зі співзв чною д шею, тоді прод тивність дій матиме
олосальний ефе т. Відданість основній ідеї поєдн йте з н ч істю
та ти и та мінням підлашт ватися під настрій та інтереси оточен-
ня.
ВОДОЛІЇ, не розхрист йте д ш , можливо, в неї і не наплюють,

але й радості від щирих спіл вань не б де. Станьте м дрим стра-
те ом й не посвяч йте в свої наміри людей, я их мало знаєте, мов-
чання — золото. А ось я що опинилися в полоні нав’язливих ба-
жань — не терпіть, їх терміново слід задовольнити. Таємні по ро-
вителі знайд ться, оловне — вчасно с ористатися їхньою он-
ретною підтрим ою.
РИБИ, взірець чемності і зад шевності, ч довий психоло і тя-

м щий працівни — реперт ар ідностей різнобарвний. Цьо о дня
ваші бажання з одж ються з пра тичною необхідністю, що поле -
ш є ви онання б дь-я ої роботи, реалізацію зад мів. Я що є с м-
нів, що не впораєтеся наодинці, по личте на допомо др зів: во-
ни охоче підтримають

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Барселона" та "Ювентус"
зміцнили своє лідерство
В іспанській та італійській першостях відбулися чергові тури
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В іспансь ій Примері ата-
лонсь а “Барселона” впев-
нено перемо ла сво о най-
ближчо о переслід вача
“Атлеті о” з Мадрид . По-
при те, що “бла ранас”
проп стили першими, на-
далі вони діяли більш ніж
впевнено і підс м
свят вали спіх з рах н-
ом 4:1. Варто відзначити
і д бль нападни а аталон-
сь о о л б Ліонеля Мес-
сі, я ий забив же 90 олів
продовж нинішньо о ро .
В італійсь ій Серії А чемпі-
он раїни т ринсь ий
“Ювент с” впевнено здо-
лав “Аталант ”.

Матч, у якому “Барселона” прий�

мала на своєму стадіоні “Камп Ноу”

столичний “Атлетіко”, активніше

розпочали саме гості. Більш того,

вже в дебюті команда Дієго Симеона

мала можливість вийти вперед. Хор�

хе Коке зробив подачу з правого

флангу на ніким не прикритого Ра�

домеля Фалькао, але після удару ко�

лумбійця м’яч влучив у штангу. Було

помітно, що “Барселона” збентеже�

на таким розвитком подій, але поки

що гравці нічого не могли вдіяти

проти потужного натиску з боку гос�

тей.

Більше того, на 30 хвилині ката�

лонці змушені були відіграватися.

Ліонель Мессі втратив м’яч біля

центрального кола, і мадридці розі�

грали швидку контратаку, яку ре�

зультативно завершив Радомель

Фалькао. Втім, за 5 хвилин господа�

рі таки зрівняли рахунок, хоча дещо

несподівано. Коррейя Адріано зва�

жився на дальній удар і не схибив,

м’яч пройшов по недосяжній для

воротаря траєкторії. Гол додав впев�

неності “Барселоні”, і каталонці по�

чали тиснути на захист “Атлетіко”.

“Матрацники” оборонялися усіма

силами, але пропустили в компен�

сований час. Після кутового м’яч

потрапив до Серхіо Бускетса, який,

витримавши паузу, пробив у порож�

ній кут — 2:1.

Старт другої половини пройшов

під тотальним контролем “Барсе�

лони”. Підопічні Тіто Віланови у

фірмовому стилі контролювали хід

гри, і не дивно, що досить скоро ра�

хунок став 3:1. Каталонці перехо�

пили м’яч, Алексис Санчес відпасу�

вав на Ліонеля Мессі, і аргентинець

не залишив шансів для голкіпера.

Відіграти два м’ячі на “Камп

Ноу” — завдання дуже складне. До

честі гравців “Атлетико” варто за�

значити, що “матрацники” намага�

лися не опускати руки, але цього

вечора каталонців було важко спи�

нити. Підсумок зустрічі підбив

Мессі, забивши свій 90 гол у цьому

році: аргентинець обіграв захисни�

ка і оформив дубль — 4:1. Таким чи�

ном “Барселона” здобула свою 15

перемогу у 16 матчах та з 46 очками

впевнено лідирує в іспанській При�

мері. Другим за нею йде мадрид�

ський “Атлетіко” — 37 очок, а трій�

ку лідерів замикає столичний “Ре�

ал” — 33 очки.

В Італії чинний чемпіон країни і

лідер цьогорічного сезону турин�

ський “Ювентус” також святкував

впевнену перемогу на своєму полі.

Його суперником стала “Аталанта”.

Остаточний результат цього по�

єдинку було встановлено вже у пер�

шому таймі. Точніше, в його середи�

ні, коли на 27 хвилині футболістам

“Ювентуса” вдалося забити три “су�

хих” м’ячі. Спочатку нападник

“бьянко�неррі” Мірко Вучініч від�

крив рахунок, потім Андреа Пірло

довів перевагу своєї команди до 2:0,

а фінальну крапку у матчі поставив

Клаудіо Маркізіо. У підсумку 3:0 і

“ювентіні” з 41 пунктом в активі

продовжують лідирувати у боротьбі

за Скудетто. На другому місці наразі

перебуває міланський “Інтер”, який

на виїзді поступився римському

“Лаціо” — 0:1. В активі “чорно�си�

ніх” 34 набраних очки. На третьому

розмістився “Лаціо” — 33 очки
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Цей день в історії 19 грудня

1492 – перша датована пись-
мова з ад а про оза ів ( листі
литовсь о о нязя Оле сандра
до римсь о о хана Мен лі-Гі-
рея)
1906 – народився Леонід

Брежнєв, радянсь ий державний
і політичний діяч, енеральний
се ретар ЦК КПРС (1966–1982),
Маршал Радянсь о о Союз
1915 – Петро раді К. Мале-

вич перше оприлюднив 39 без-
предметних робіт, серед я их б в
і знаменитий "Чорний вадрат"
1917 – Канаді і рами в Мон-

реалі і Торонто старт вав пер-
ший чемпіонат Національної хо-
ейної лі и (НХЛ)
1981 – від риті станції Київ-

сь о о метрополітен "Площа
Льва Толсто о" і "Респ блі ан-
сь ий стадіон" (нині – "Олімпій-
сь а")
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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