
Соціальні стандарти в наступному році 
зростатимуть
А за результатами роботи економіки у першому кварталі 
держбюджет переглянуть

На гостини до Діда Мороза
У його резиденції на Майдані Незалежності приймають новорічні листи 
та дарують радість столичній малечі

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Дерев'яний б диночо розташований на
Майдані Незалежності — навпроти цен-
трально о вход до Головпоштамт . Усіх,
хто вирішив завітати в хатин до боро-
даня, з стрічає йо о свита — Король Ле-
м рів, весела Зебра та дов охвостий
Лев. Вони розважають дітлахів, рають з
ними в і ри та піднімають настрій дорос-
лим. Та ож чора старт вала бла одійна
все раїнсь а а ція "Тепло серця — ож-
ній дитині!" за підтрим и КМДА, в рам-
ах я ої вихованці столичних інтернатів
отримали подар н и від Діда Мороза.

У помешканні Діда Мороза все просто та водночас

казково: дерев'яні лави й стіл із солодощами, святково

вбрана ялинка. Сидить старенький у розлогому кріслі.

Лише впродовж учорашнього дня до його резиденції

завітали понад 500 діточок із міських сиротинців, і жо$

ден не залишився без гостинця від доброго дідуся та

його онуки.

Познайомився з новорічними казковими героями

особисто і голова КМДА Олександр Попов. "Сподіва$

юся, що такі благодійні акції стануть традиційними у

нашому місті. Адже тисячі дітей отримають новорічні

подарунки, за що я вдячний організаторам цього

заходу",— зазначив очільник міськдержадміністрації.

Він привітав присутніх з прийдешніми святами та за$

просив киян відсвяткувати новорічну ніч біля Головної

ялинки країни.

Як розповіли нам відвідувачі резиденції, отримати

гостинець від Діда Мороза не просто. "Для цього необ$

хідно або вірша розповісти, або загадку загадати, або

пісню заспівати. Ми з друзями заспівали пісню "У лісі, в

лісі темному",— розповіла "Хрещатику" шестикласниця

Валерія Мельниченко. А ось вихованці дитячого будин$

ку "Малятко" задобрювали дідуся віршами.

Прийшли підтримати сиріт та взяти участь у благо$

дійній акції "Тепло серця — кожній дитині!" зірки

українського шоу$бізнесу та спорту — срібний призер

олімпійських ігор пловець Денис Силантьєв, шоумен

Дядя Жора. "Діти — це найсвітліше, що є у нашому

житті. Прикро, що мій син сьогодні не зміг прийти до

резиденції Діда Мороза та розважитися зі своїми од$

нолітками. Але він зібрав найкращі і найулюбленіші

свої іграшки і передав їх вихованцям із дитячих будин$

ків",— поділився з "Хрещатиком" гуморист Володи$

мир Данилець.

Переконана у необхідності подібних акцій відома

співачка Катерина Бужинська. "Я щиро співчуваю

людям, які потрапили у складні життєві обставини. У

моїх близьких друзів важкохворі діти, тому перейнялася

цією проблемою. Тож зазвичай відвідую сирітські бу$

динки, а особливо перед новорічними та різдвяними

святами",— зазначила "Хрещатику" співачка.

До речі, працюватиме резиденція Діда Мороза щодня.

А ось особисто поспілкуватися з ним та сфотографува$

тися можна буде з 29 грудня до 7 січня включно, а також

12, 13 і 14 січня. Оскільки дідусь у святкові дні дуже за$

вантажений купою листів, які до нього надходять від

дітлахів, тому години прийому у нього обмежені — ли$

ше з 14.00 до 18.00.

Ну, а для тих, хто бажає весело та активно зустріти

Новий рік, ще раз нагадаємо, що 31 грудня о 21.00 на го$

ловній площі країни розпочнеться грандіозне святкове

дійство "Ніч на Майдані". Киян та гостей столиці віта$

тимуть гурти "ТІК", "Друга ріка", "Брати Карамазови", а

також "ДДТ". Вестимуть концерт Максим Неліпа та

Микита Добринін. Крім того, транслюватимуть святко$

ве дійство на телеканалах ТРК "Київ" та "М1". Традицій$

но із боєм курантів небо над головною площею країни

засвітить яскравий феєрверк. Також усіх, хто завітає на

Майдан святкової ночі, приємно вразить потужне зву$

кове обладнання та неординарні світлові рішення. Крім

того, працюватиме інтерактивний майданчик, з якого

глядачі та артисти зможуть привітати всю Україну зі свя$

том Нового року

Лише впродовж чорашньо о дня до резиденції Діда Мороза завітали понад 500 діто із місь их сиротинців

Ігор ШЕЙКІН:
"Будівництво нового столичного
СІЗО знаходиться на стадії
проектування"
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ліфтів 
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"Київенерго" перерахувала
"Нафтогазу України" за спожитий
газ понад 52 млн гривень 
Кошти надійшли на рах но омпанії від
місь держадміністрації
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Станцію метро "Теремки" здадуть 
в експлуатацію до Дня міста
Попри тр днощі, пов’язані з форм ванням місь о-
о бюджет , б дівництво станції метро "Терем и" не
з пинятим ть і здад ть об’є т вчасно. На цьом на-
олосив олова КМДА Оле сандр Попов прямом
ефірі теле анал "Київ". "Я хотів би, перш за все,
подя вати метроб дівцям за професіоналізм і я іс-
н робот , а та ож за те, що, незважаючи на певні
фінансові па зи, б дівельни и продовж ють зведен-
ня метро. Тож мож запевнити, що ми здамо в е с-
пл атацію станцію "Терем и", я і обіцяли, до Дня
міста. Це б де арним подар н ом не тіль и меш-
анцям Голосієва, а й сім иянам",— під реслив
він. Крім то о, очільни КМДА розповів, що в Києві і
надалі оновлюватим ть р хомий с лад ромадсь о-
о транспорт . "Вже навесні ми продовжимо напов-
нювати пар м ніципально о транспорт новим р -
хомим с ладом. Це б д ть і тролейб си, і автоб си,
і ми план ємо їх вип с ати на ті лінії, на я і нам в а-
ж ть самі ияни",— додав Оле сандр Попов. На а-
даємо, впродовж 2012 ро на місь і маршр ти ви-
ведено 166 нових автоб сів, 97 тролейб сів та 13
трамваїв

Понад 106 тисяч гіпертоніків 
вже отримали рецепти на ліки 
зі знижкою
Із 2 листопада в столиці триває реалізація др о-
о етап прое т з ре лювання цін на анти іпер-
тензивні засоби. За цей час, аби отримати рецепт
із познач ою "для част ово о відш од вання", до
лі арів зверн лося чимало иян. Проте значна іль-
ість містян, я і мають право с ористатися дер-
жавною про рамою з відш од вання вартості лі ів,
і досі цьо о не зробила. Начальни ГУ охорони здо-
ров’я Віталій Мохорєв за ли ає всіх меш анців
столиці, хто має проблеми з підвищеним тис ом,
відвідати лі аря та отримати рецепт, що надає
право п вати відповідні препарати зі зниж ою.
"Наразі в столиці спостері ається сит ація, оли
людина, навіть отримавши та ий рецепт, чом сь не
поспішає зверн тися до аптечно о за лад . В ре-
з льтаті за більш ніж 106 тисячами виписаних ре-
цептів лі и отримано лише 13 тисячах випад-
ів",— розповів Віталій Мохорєв. Він додав, що на
сьо одні в про рамі відш од вання задіяна мережа
апте КП "Фармація", але з одом до неї приєднаю-
ться й інші за лади. Наразі до правління зверн -
лося 10 с б’є тів осподарювання, я і ви азали о-
товність до співпраці та часті в прое ті із запрова-
дження част ово о відш од вання вартості лі ар-
сь их засобів для лі вання осіб з іпертонічною
хворобою

Дві визначні події Києва увійшли
до Книги рекордів України
У столиці презент вали перше др оване видання

"Національний Реєстр Ре ордів У раїни-2013", до
я о о Київ війшов із двома визначними подіями:
найдовшою алеєю са р та найбільшим емпін ом.
На адаємо, на алеї довжиною 987 метрів пар
Кіото висаджено 360 са р. Дерева Київ отримав
подар но від міста-побратима Кіото. Цей пар за
досить орот ий час став одним із най любленіших
місць відпочин ородян, особливо навесні, оли
цвіт ть са ри. Ще одна видатна подія — ф н ціон -
вання найбільшо о емпін , розташовано о на Тр -
хановом острові під час проведення Євро-2012.
Табір для шведсь их вболівальни ів площею 22,62
а б в розрахований на 2929 наметів і 294 трейле-
рів. Одночасно ньом мо ли меш ати 6446 ф т-
больних фанів. На адаємо, вересні, під час ділово-
о візит до Сто ольма, олова КМДА Оле сандр
Попов вр чив Сертифі ат про ре орд мер Сто -
ольма Стен Нордин

Зокрема глава держави запевнив, що

серед пріоритетних планів розбудови

України на 2013 рік залишається послі$

довна реалізація політики соціальної

справедливості. "Схвалений у грудні бю$

джет на наступний рік не може влашто$

вувати нікого. Його головне завдання —

не допустити погіршення соціального за$

хисту громадян в умовах складної еконо$

мічної ситуації. За результатами роботи

економіки у першому кварталі бюджет

необхідно переглянути",— наголосив

Віктор Янукович.

Зазначимо, що держбюджет на 2013

рік передбачає зростання соціальних

стандартів, зокрема — прожиткового

мінімуму та мінімальної заробітної пла$

ти на 7,4 %. Наступного року має ефек$

тивно реалізовуватися і новий закон

про зайнятість, буде змінено підходи до

стимулювання створення нових робо$

чих місць передусім для найбільш враз$

ливих на ринку праці категорій, як$от

молодь, інваліди та люди передпенсій$

ного віку.

Також влада продовжить працювати

над стабілізацією Пенсійного фонду та

формуванням джерел для наступних під$

вищень пенсійних виплат. Президент

України зазначив, що у зв’язку з обмеже$

ністю бюджетних ресурсів для стимулю$

вання економічного розвитку буде заді$

яний альтернативний механізм залучен$

ня інвестиційних коштів під державні га$

рантії — до 50 млрд грн.

Серед пріоритетів розвитку країни на

наступний рік Віктор Янукович виокре$

мив важливість подальшого ефективного

розвитку реального сектору вітчизняної

економіки, зокрема — політики імпорто$

заміщення, енергозбереження та широ$

кого впровадження механізмів держав$

но$приватного партнерства. Також у

2013 році буде продовжено реформуван$

ня аграрного сектору, гуманітарної сфери

та галузі охорони здоров’я. Окрім того,

глава держави наголосив на важливості

послідовного продовження політики де$

регуляції.

"Я перерахував далеко не повний пе$

релік завдань, що постають перед нами

у наступному році. Попереду — голову$

вання України в ОБСЄ, підписання

угоди з ЄС та нова якість стосунків з

Митним союзом. Ми очікуємо поглиб$

леної співпраці з міжнародними фінан$

совими установами — МВФ та Світо$

вим банком. Розраховуємо на позитив$

ний хід переговорів із Світовою органі$

зацією торгівлі щодо внесених пропо$

зицій стосовно врахування наших на$

ціональних інтересів у сфері міжнарод$

ної торгівлі",— зазначив Віктор Януко$

вич
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Олександра ГУНІНА
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2012 рі для У раїни ознамен вався низ ою зна ових подій.
Зо рема державі вдалося на ідном рівні провести Євро-2012,
здійснити дов отривалі пере овори зі страте ічними партнера-
ми раїни — Євросоюзом та Росією. В поточном році б ло
розпочато про рами соціальних ініціатив, реформи в ал зях
е ономі и та охорони здоров’я. Про рез льтати ви онання ре-
іональних страте ій розвит 2012 році та завдання на на-
ст пний рі оворили під час засідання Ради ре іонів за часті
Президента У раїни Ві тора Ян овича.
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У наступному році в Києві планують замінити
майже тисячу ліфтів
Про це розповів олова КМДА Оле сандр Попов в прямом ефірі теле-
анал “Київ”. “На наст пний рі ми заплан вали вели про рам з замі-
ни ліфтів. Її ще потрібно доопрацювати, щоб остаточно підтвердити ви о-
нання, але нас є амбітний план — замінити близь о тисячі ліфтів. Ба а-
то підйомни ів місті застарілі і їх потрібно замінювати або ремонт вати,
том ми б демо ґр нтовно цим займатись, а саме: ма симально зал ча-
ти всі можливості для інвестицій — і в сфер ЖКГ перш чер ”,— за-
значив він. Оле сандр Попов на адав, що в нинішньом році в столиці а-
пітально відремонт вали понад 160 дворів. При цьом олова КМДА за-
певнив, що наст пном році ці по азни и б д ть ще ращими. “Ми про-
довжимо цю робот і, без мовно, б демо а цент вати ва на том , де
ці проблеми є найбільш а т альними”,— підс м вав він

“Київенерго” перерахувала “Нафтогазу 
України” за спожитий газ понад 52 млн гривень
Кошти надійшли на рах но омпанії від КМДА 21 р дня. Місто в

свою чер отримало їх ви ляді с бвенції з держбюджет для по ашен-
ня різниці в тарифах, повідомили “Хрещати ” в дире ції ом ні ацій
ПАТ “Київенер о”. З рах ванням отриманої омпенсації обся різниці в
тарифах на теплов енер ію для потреб населення перед “Київенер о”,
я а сформована станом на 1 р дня та є невідш одованою, становить
135,4 млн рн. Крім то о, про нозована різниця в тарифах за р день
становитиме 207,7 млн рн. Водночас забор ованість омпанії перед
НАК “Нафто аз У раїни” за аз, спожитий для виробництва теплової
енер ії для населення, станом на 24 р дня становить 211,6 млн рн

Виставку льодових скульптур пенсіонери 
відвідають безкоштовно
З 2 до 27 січня на Співочом полі триватиме “Вистав а вітів Сні ової

Королеви”. С льпт ри з льод , я их зафі сована звор шлива раса
вітів, демонстр ватим ться щодня з 9.00 до 21.00. Урочисте від риття
вистав и відб деться 2 січня о 13.00 під 18-метровою ялин ою з Дідом
Морозом. Для малечі ор анізатори свята запропон ють он рсно-роз-
важальн про рам , дорослих розважатим ть народні оле тиви. Кожен
охочий зможе придбати с венірн прод цію, що стане доброю з ад ою
про Київ та ні альн вистав . Я же повідомляв “Хрещати ”, цей
творчий захід ор анізов є КО “Київзеленб д” за підтрим и олови КМДА
Оле сандра Попова, на виставці перше б де представлено е спозиції
вітів либах льод . Для збереження форми фі р е спонати б д ть
встановлені під спеціальним навісом. Вартість вит а на вистав — 25
рн, для дітей до 7 ро ів і пенсіонерів — без оштовно

Цифра дня

7 497 000 000 
гривень сплатили з початку нинішнього року до столичного бюджету
платники податків Києва, що на 1 мільярд 398 мільйонів більше
порівняно з минулим роком 
Про це повідомила голова ДПС у м. Києві Ірина Носачова 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Індекс щоденного випуску 61308 Індекс четвергового випуску 22094

Засновник — Київська міська Рада
В. о. головного редактора Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ

Газета заснована 7 вересня 1990 року. 
Перереєстрована в Міністерстві інформації України 10 січня 1999 року.
Свідоцтво серії КВ №3620

01034, м. Київ'34, вул. Володимирська, 51'б
Телефон для довідок 502'34'37, факс: 235'01'93
Телефони рекламного відділу: 234'21'84, 502'34'60, факс: 235'61'48
Телефон відділу розповсюдження та реалізації: 234'27'35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua E'mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Редакція листується з читачами тільки на сторінках газети. Газета публікує також ті матеріали, в яких думки
авторів не збігаються з позицією редакції. При передруку посилання на “Хрещатик” обов’язкове.
Рукописи не рецензуються і не повертаються. 
Матеріали зі знаком та під рубрикою “Конфлікт” друкуються на правах реклами. 
Набір, верстка та кольороподіл: комп’ютерний центр газети “Хрещатик”. 
Віддруковано: “МЕГА+Поліграф”, м. Київ, вул. Марко Вовчок, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E@mail: info@kreschatic.kiev.ua

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

щоденна міська газета виходить у вівторок, середу, четвер та п’ятницю

Загальний наклад 131855. Замовлення 27911

Київрада розгляне бюджет 
на 2013 рік у січні
Депутати приймуть документ лише за умови його зміни на користь
столичної казни
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Учора Київрада продовжи-
ла пленарне засідання, я е
б ло перерване 20 р дня
через онфлі т між деп -
татами місь ої та Верхов-
ної Ради. На останній цьо-
о ро сесії бюджет сто-
лиці деп тати не прийня-
ли, бо дефіцит оштів
ньом с ладає приблизно
4 млрд рн. Водночас змі-
ни внесено до соціальних
про рам та правил бла о-
строю міста. Однією з о-
ловних новин дня стала
передача Центр серця з
місь ої до державної влас-
ності.

Київ залишився зі старим
бюджетом

Депутати Київради не розглядати�

муть цього року проект бюджету

Києва на 2013 рік. Про це учора за�

явила заступник Київського місько�

го голови — секретар Київради Га�

лина Герега. “Ми взяли бюджет до

відома. Наразі я підписала розпоря�

дження про початок бюджетних

слухань, ми звернулися до Верхов�

ної Ради, Президента, уряду, щоб

вони переглянули бюджет міста. В

той же час в комісіях ми будемо пра�

цювати над цим документом і на по�

чатку нового року повернемося до

його розгляду на пленарному засі�

данні”,— зазначила Галина Герега.

Нагадаємо, запропоновані Мініс�

терством фінансів видатки та відра�

хування бюджету столиці суперечать

інтересам киян. За попередніми

розрахунками, дефіцит коштів у

скарбниці складе майже 4 мільярди

гривень.

Центр серця передали 
у держвласність

Київрада після детального обго�

ворення ухвалила рішення про пе�

редачу в держвласність Київського

міського центру серця. За таке рі�

шення проголосували 65 депутатів.

Головна причина такого рішення —

недостатнє фінансування Центру з

міського бюджету. За словами

очільника закладу Бориса Тодуро�

ва, клініка отримує лише 4,5 млн

грн в рік, тоді як її потреба для нор�

мального функціонування складає

150 млн. “Ми можемо щорічно ро�

бити 5 тисяч операцій, а робимо

тільки 3 тисячі. Я прошу дати нам

можливість додатково врятувати,

як мінімум, 2 тисячі людських жит�

тів”,— сказав кардіохірург, зверта�

ючись до депутатів. Він також до�

дав, що впродовж останніх двох ро�

ків Центр виживає тільки завдяки

субвенціям.

Зазначимо, що депутати висуну�

ли зустрічну вимогу, яка стосується

пріоритетного обслуговування ки�

ян у Центрі серця, адже він свого

часу був збудований саме за міські

кошти. “Ми передамо цей Центр в

державну власність, але лише за

умови: у рішенні має бути прописа�

но, що кожного року не менше пів�

тори тисячі киян безкоштовно бу�

дуть оперуватися за рахунок тих

коштів, які затратила міська грома�

да на будівництво Центру”,— за�

явив депутат Київради Олександр

Клюс.

За словами Бориса Тодурова, тих

4,5 млн грн, які були виділені з місь�

кого бюджету, цього року вистачило

лише на 200 безоплатних операцій

для киян. “Переважно ці гроші

спрямовано на операції дітям з вро�

дженими пороками серця — їх май�

же 150. При нормальному фінансу�

ванні ми можемо робити півтори ти�

сячі безоплатних операцій в рік для

киян. При переході під юрисдикцію

МОЗ Центр бере на себе зобов’язан�

ня здійснювати всі ті соціальні про�

грами, які були до цього”,— повідо�

мив головний лікар. Він також за�

значив, що заради захисту інтересів

жителів столиці підготовлений спе�

ціальний договір “Про пріоритет�

ність обслуговування киян у Центрі

серця”.

РДА отримали право 
на демонтаж МАФів

Також депутати внесли зміни до

цільової Програми “Здоров’я ки�

ян”. Зокрема здійснено перерозпо�

діл коштів, аби забезпечити хворих

з нирковою недостатністю діаліз�

ною терапією. “Забезпечення паці�

єнтів окремими препаратами шля�

хом виписки пільгових рецептів в

амбулаторних закладах дає можли�

вість вивільнити 5,3 млн грн, котрі

й будуть спрямовані на закупівлю

препаратів для перитонеального та

гемодіалізу”,— зазначила “Хреща�

тику” депутат Київради Алла Шла�

пак. Також зміни внесені й у про�

граму “Соціальне партнерство”,

які дають можливість збільшити

фінансування на підтримку гро�

мадських організацій.

Крім того, столичні РДА отрима�

ли право демонтувати на своїй тери�

торії незаконно встановлені кіоски.

За такі зміни до правил благоустрою

міста проголосувало 65 депутатів. Як

повідомив “Хрещатику” начальник

ГУ контролю за благоустроєм

КМДА Сергій Садовой, у столиці

нараховується 5�6 тисяч незаконно

встановлених МАФів. “У нас на де�

монтажах працює всього три брига�

ди — це дуже мало для такої кілько�

сті. Сьогодні Київрада ухвалила рі�

шення, за яким питаннями ліквіда�

ції незаконних кіосків будуть займа�

тися й райони. Зрозуміло, наше

управління не знімає з себе відпові�

дальності, ми будемо продовжувати

виконувати цю роботу, але блок з де�

монтажу ми таким чином значно

посилимо”,— прокоментував прий�

няте рішення посадовець

Столичні школи стануть 
надсучасними
КМДА та компанія "Майкрософт" підписали першу в Україні угоду
про освітній альянс
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Інформатизація с спіль-
ства вже давно стала не-
від’ємною частиною освіт-
ньо о процес . Саме том
столиці а тивно працю-

ють над впровадженням
новітніх техноло ій на-
вчанні. Та , чора ГУ осві-
ти і на и КМДА та омпа-
нія “Май рософт У раїна”
підписали перш в системі
навчання У раїни од
про освітній альянс, я а
передбачає співробітниц-
тво провадженні іннова-
ційних освітніх рішень на
платформі Microsoft.

Як розповіла “Хрещатику” на�

чальник ГУ освіти і науки КМДА

Оксана Добровольська, підписання

цього документа розширить доступ

вчителів столиці до сучасних на�

вчальних програм Microsoft “Парт�

нерство в навчанні”. Угода містить

три пріоритети: трансформація осві�

ти, сприяння місцевим інноваціям

та створення нових робочих місць.

За кожним із цих напрямків закріп�

лено дорожню мапу ініціатив, що

сприятиме досягненню позитивно�

го результату.

Угодою також передбачено ство�

рення спеціальних умов легалізації

програмного забезпечення комп’ю�

терного парку навчальних закладів

міста та оновлення техніки, підви�

щення навичок освітян в галузі ін�

формаційно�комунікаційних техно�

логій, впровадження адміністратив�

них та навчальних рішень на хмарній

платформі Microsoft Office 365, про�

ведення спільних заходів для залу�

чення педагогів та учнів в єдиний ос�

вітній інформаційний простір Києва.

“Сучасні технології й стрімкий

розвиток суспільства все більше роз�

глядає Інтернет, а також хмарні тех�

нології, як засоби взаємодії, які до�

зволяють вирішувати дуже багато

питань в навчальному процесі. На�

приклад, коли через несприятливі

погодні умови діти залишаються

вдома — через відповідну систему

вони можуть продовжувати навчан�

ня дистанційно, чи коли батьки хо�

чуть знати, як проходить процес на�

вчання їх дітей — цю інформацію

також можна отримати на нашому

сервісі. Таким чином ми підписали

угоду, яка створюватиме саме таку

платформу, де буде реалізовано по�

тенціал київської освіти”,— розпо�

вів “Хрещатику” гендиректор

“Майкрософт Україна” Дмитро

Шимків.

До речі, вчителі та 640 учнів школи

№ 8 в Оболонському районі вже пра�

цюють в “хмарі”. Додамо, одним із

спільних проектів компанії “Май�

крософт” та ГУ освіти є “Електронна

система запису до дошкільних на�

вчальних закладів”, яка уже діє в

Оболонському районі (www. dnz.kiev.

ua). Тестовий запуск програми он�

лайн�реєстрації дітей відбувся також

й у Печерському та Дарницькому

районах. Планується, що ця система

запрацює в усіх дитячих садках сто�

лиці у 2013 році. Тут вже зареєстрова�

но понад 13 тисяч дітей, які відві�

дують ДНЗ пілотних районів.

“Ця система надає батькам мож�

ливість з будь�якого місця отримати

інформацію про той чи інший дит�

садок, про його спеціалізацію, захо�

ди, які тут проводяться, наванта�

ження вихователів, фотографії за�

кладу та можливість зареєструвати

на порталі свою дитину”,— зазначи�

ла “Хрещатику” завідувачка дитсад�

ка № 606 Оболонського району Вік�

торія Чудік.

Реалізація подібних проектів під�

тверджує імідж столиці як провідно�

го майданчика інноваційних рішень

для дошкільної, середньої, профе�

сійно�технічної та вищої педагогіч�

ної освіти

У постраждалому від пожежі будинку 
завершили влаштування балок та крокв
Над першим і др им під’їздами з орілої ділян и по рівлі житлово о б -

дин на в лиці Івана Мазепи, 3 завершили влашт вання металевих ба-
ло і дерев’яних ро в. На зазначеном об’є ті фахівці розпочали влаш-
т вання опал б и для ви онання робіт з бетон вання з оріло о пере рит-
тя в азаних під’їздах. Після цьо о інспе тори ПАТ “Київенер о” спільно з
КП УЖГ “Лип ижитлосервіс”, я балансо трим вачем б дин , провед ть
повторні заміри опори ізоляції. У тих вартирах, де заміри відповідатим ть
нормам, роз лян ть питання щодо в лючення постійної мережі еле тро-
постачання. Наразі б дин тривають роботи із с шіння стін промисло-
вими тепловентиляторами. Відповідно до підписано о розпорядження
КМДА, замовни ом робіт визначено КП “Сл жба замовни а Печерсь о о
район для визначення ви онавця посл з ремонт приміщень б дин ів,
спор д”. На адаємо, внаслідо пожежі, я а сталася ніч з 20 на 21 лис-
топада, б ло знищено во нем 600 вадратних метрів дах з адано о жит-
лово о б дин

Контролюючі органи перевірять законність 
проведення будівельних робіт у Дніпровському
районі
Про рат ра Дніпровсь о о район Києва зобов’язала онтролюючі ор-
ани перевірити за онність проведення б дівельних робіт на перетині в -
лиць Юності та Космічної. Я зазначили “Хрещати ” прес-сл жбі про-
рат ри Дніпровсь о о район , столична інспе ція державно о архіте -

т рно-б дівельно о онтролю перевірить правомірність проведення б ді-
вельних робіт. Зробити висново про за онність виділення земельної ді-
лян и дор чено Державній інспе ції сільсь о о осподарства в місті Києві.
Зазначимо, на даний час б дівельні роботи на ділянці не проводяться

В КП “Київпастранс” назвали причину затримки
руху тролейбусів та трамваїв
Вчора вранці о 7.42 на проспе ті Генерала Ват тіна поблиз іпер-

мар ета “Ашан” напрям залізничної станції “Зеніт” невідомим
транспортним засобом б ло обірвано два прольоти онта тно о про-
вод тролейб сної мережі, внаслідо чо о р х тролейб сів маршр тів
№ 29, 30, 31 б ло забло овано. Фахівцями КП “Київпастранс” опера-
тивно лі відовано пош одження онта тної мережі, і о 9.35 р х тролей-
б сів б ло відновлено. За день до цьо о на в л. Борща івсь ій непода-
лі станції “Повітрофлотсь а” водій автомобіля Toyota, не впоравшись
з ер ванням, збив о орож і виїхав на олії швид існо о трамвая. Я
повідомляє прес-сл жба КП “Київпастранс”, в рез льтаті інцидент з
14.55 до 15.40 б ло забло овано р х на маршр тах № 1 та № 3. На міс-
це події приб ли працівни и сл жби олій КП “Київпастранс”, я і опе-
ративно відновили р х

Киян запрошують на передноворічні ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о об-

сл ов вання населення КМДА, 26 та 27 р дня столиці відб д ться сіль-
сь о осподарсь і ярмар и. Зо рема в серед тор ватим ть в Дніпров-
сь ом районі на просп. Возз’єднання, 2-10; в Подільсь ом — на просп.
Правди, 31-35; в Шевчен івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а. У четвер яр-
мар ватим ть в Шевчен івсь ом районі на в л. Воровсь о о, 2-4. На
ярмар ах споживачам запропон ють різноманітні прод ти харч вання
майже з сіх ре іонів У раїни, а та ож придбати новорічні ялин и

Начальни ГУ освіти і на и КМДА О сана Добровольсь а та ендире тор
"Май рософт У раїна" Дмитро Шим ів підписали од про співробітництво

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А

Угодою передбачено створення спеціальних умов
легалізації програмного забезпечення комп`ютерного
парку навчальних закладів міста та оновлення техніки

Після детально о об оворення деп тати Київради хвалили рішення про
передач в держвласність Київсь о о місь о о центр серця
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Столичні РДА отримали право демонтувати на своїй
території незаконно встановлені кіоски. За такі зміни

до Правил благоустрою міста проголосувало 
65 депутатів



Прогноз на тиждень

Ділові новини

Створення Міністерства 
доходів та зборів позитивно
вплине на бізнес

Перший заст пни олови Вер-
ховної Ради, олишній олова
Державної митної сл жби І ор Ка-
лєтні вважає створення Мініс-
терства доходів і зборів правиль-
ним і очі ваним. “Рішення ерів-
ництва раїни зі створення Мініс-
терства доходів і зборів — абсо-
лютно очі ване і правильне, і
дасть позитивний ефе т”, — за-
значив він. Пан Калєтні навів
при лади Гр зії, Вірменії, Вели ої
Британії й інших раїн, де з спі-
хом створені й ф н ціон ють ана-
ло ічні відомства. Крім то о, він
зазначив, що діяльність та ої
стр т ри позитивно вплине на
мови ведення бізнес , том що
істотно зменшиться іль ість пе-
ревіро с б’є тів осподарюван-
ня й с б’є тів зовнішньое оно-
мічної діяльності. На йо о д м ,
цьом посприяє ви ористання

єдиної інформаційної бази відом-
ства й об’єднання цілої низ и
стр т рних підрозділів ново-
створеном міністерстві

За тиждень дії 
антитютюнового закону 
виявлено лише 7 порушень
Моніторин за ладів ресторан-

но о осподарства перший тиж-
день дії за он про заборон -
ріння в ромадсь их місцях під-
твердив, що У раїна ви он є
“бездимний" за он. Із понад 500
перевірених за ладів ресторан-
но о осподарства Крим , До-
нець і Львові лише 7-х вияв-
лено пор шення. За підс м ами
моніторин а тивісти відраз на-
писали с ар и. На адаємо, що 16
р дня в У раїні наб в чинності
за он № 4844 про повн заборо-
н ріння в ба атьох ромад-
сь их та на робочих місцях, в лю-
чаючи приміщення за ладів рес-
торанно о осподарства. У Києві

перший день наб ття чинності
за он ромадсь ість разом із
ж рналістами провела моніто-
рин барів по в лицях Прорізній
та П ш інсь ій. Пор шень не б -
ло виявлено, а працівни и радо
омент вали перший день без
тютюново о дим — стало раще
дихати і проблем із лієнтами не
вини ало. Громадсь і ор анізації
продовж ватим ть моніторин
дотримання за он наст пном
році

У виробництво цементу 
інвестують 8 млн грн.

Гр па омпаній “Фомаль а т”
має намір в 2013 році інвест ва-
ти не менш ніж 8 млн ривень
своє цементне виробництво в
Києві. Про це с азано в повідом-
ленні омпанії. Зо рема інвести-
ції підприємство має намір на-
правити на б дівництво нової лі-
нії з виробництва цемент . Її
зведення почалося цьо о ро .

Крім то о, олова ради дире то-
рів р пи омпаній “Фомаль а т”
Сер ій Єршов зазначив, що в
2012 році омпанія та ож інвес-
т вала близь о 1,6 млн рн ре-
онстр цію на Київсь ом заводі
з виробництва с хих б дівельних
с мішей. Вона б ла спрямована
на збільшення пот жностей за-
вод , повідомляють “У раїнсь і
новини”

У Києві впродовж року 
понад 15 тисяч осіб 
зареєструвались 
платниками ПДВ
Порівняно з мин лим ро ом
іль ість та их платни ів зросла
більш ніж тричі. Число нових
платни ів постійно зростає про-
тя ом всьо о ро . Лише в лис-
топаді столичні ор ани подат о-
вої сл жби зареєстр вали 1538
платни ів подат на додан
вартість, що перевищ є мин ло-
річний рез льтат на 300 %. У ві-

домстві впевнені, що та ом
зростанню значно сприяло с о-
рочення до ментообі . Б ло
спрощено процед р видачі сві-
доцтва платни а ПДВ, знято всі
обмеження на доп с до та ої
реєстрації, с орочено терміни
роз ляд заяв. Подат івці очі -
ють на ще більше зростання
іль ості платни ів наст пном
році, оли запрацюють нові сер-
віси, а саме — перехід до еле -
тронної процед ри реєстрації
платни ів ПДВ

Держприкордонслужба 
працює над недопущенням
черг на кордоні під час 
новорічних свят
Державна при ордонна сл ж-

ба У раїни інформ є, що напри-
інці р дня і в першій половині
січня наст пно о ро слід очі -
вати зростання пото пасажи-
рів та транспортних засобів
п н тах проп с через ордон

майже в 2—2,5 раз . Це об мов-
лено свят ванням Ново о ро
та Різдва, а та ож за інченням
річних омерційних онтра тів
на перевезення вантажів. До-
дат ове с ладнення сит ації
можливе через по одні мови,
по іршення я их може призвес-
ти до збільшення ризи ів пере-
охолодження часни ів міжна-
родно о р х . Відомство робить
все можливе, щоб на ордоні не
вини али чер и, а подорожі лю-
дей б ли омфортними. Фахівці
звертають ва ромадян, я і
перетинатим ть цей період
ордон, на необхідність ознайо-
митись із поряд ом та особли-
востями перетинання держ ор-
дон У раїни для ни нення не-
пороз мінь п н тах проп с .
Довід ов інформацію щодо по-
ряд перетин держ ордон
можна отримати на офіційном
сайті сл жби або за телефоном
довіри, що працює цілодобово
(044) 527-63-63

Курс долара 
продовжує 
знижуватися
Експерти відзначають відносну
стабільність на валютному ринку
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Цьо о тижня, за про нозами аналіти ів, рс отів ово о
євро переб ватиме в діапазоні 10,69—10,84 рн. Долар
в обмінни ах ошт ватиме 8,11—8,13 рн, російсь ий
р бль — 0,264—0,267 рн. На золото світові та вн тріш-
ні ціни змінюватися пра тично не б д ть.

Євро
Курс продажу безготівкового євро в Україні за минулий тиждень підвищився

на 0,77 % — до 10,695 грн. Середній курс продажу готівкового — на 0,62 % — до

10,779 грн. Євро цього тижня може помірно знизитися в ціні на тлі відсутності

компромісу в переговорах з приводу бюджетного обриву в США, основних

гравців і низьких обсягів торгів. Додатковий тиск на валюту можуть надати по'

зитивні економічні дані зі США. Рівнем підтримки для європейської валюти на

тижні, за прогнозами аналітиків FOREX CLUB в Україні, стане позначка

1,3070, рівнем опору — 1,3260. Середній курс продажу готівкового євро в Укра'

їні в цьому випадку перебуватме в межах 10,69—10,84 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара минулого тижня знизився на 0,58 % —

до 8,061 грн. Середній курс продажу готівкового упав на 0,24 % — до 8,12 грн.

Середній спред за готівковими операціями з доларом США за минулий тиж'

день скоротився на 0,05 % — до рівня 0,64 %, що свідчить про відносну стабіль'

ність на готівковому валютному ринку. Різниця між середнім готівковим і без'

готівковим курсом продажу американської валюти за минулий тиждень підви'

щилася на 2,7 копійки — до 5,9 копійки. Зазвичай, після досягнення локально'

го максимуму даним показником, вартість готівкового долара починає знижу'

ватися.

Вкладення нерезидентів в українські ОВДП за попередній тиждень підвищи'

лися на 0,73 % і складають наразі 5,3096 млрд грн. Це підтверджує стабілізацію

ситуації на борговому ринку після зниження рейтингів України з боку агентств

Moody’s і S&P.

Готівковий долар в Україні на поточному тижні, на думку експертів, може

продовжити своє падіння, бо готівковий ринок ще не встиг повністю відреагу'

вати на зниження вартості безготівкового долара. Крім того, вплив буде нада'

вати скорочення активності учасників валютного ринку, а також введені НБУ

обмеження на ринку. Підтримувати вартість американського долара буде на'

ближення новорічних свят, коли комерційні банки традиційно завищують

курс. Середній курс продажу готівкового долара на тижні, ймовірно, перебува'

тиме в діапазоні 8,11—8,13 грн.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля в Україні на минулому тижні знизився на

0,34 % — до 0,2625 грн. Середній курс продажу готівкового упав на 0,45 % — до

0,266 грн. Здешевлення рубля проти гривні відбулося на тлі зниження вартості

російської валюти по відношенню до долара у зв’язку з відсутністю прогресу в

переговорах у США навколо бюджету 2013 року.

Вартість рубля на нинішньому тижні може продовжити помірно знижувати'

ся. Прогнозний діапазон коливання середнього курсу продажу російської

валюти в Україні на тижні — 0,264—0,267 грн.

Золото

Золото на світовому ринку істотно не зміниться в ціні. Діапазон коливання

вартості дорогоцінного металу в цей період, за прогнозами експертів, складе

1628,0—1675,0 доларів за тройську унцію.

Вплив на котирування золота спричинять новини щодо ходу переговорів між

республіканською і демократичною партіями щодо запобігання “бюджетного

обриву” в США, у зв’язку з чим торги можуть характеризуватися високою во'

латильністю в умовах низької ліквідності. Вартість золота на світовому ринку за

підсумками минулого тижня знизилася на 2,38 % — до 1654,86 доларів за трой'

ську унцію
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Утилізаційний збір — 
плюси та мінуси
"Хрещатик" з’ясовував, як позначиться на розвитку вітчизняного
ринку введення нового податку

Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

Боротьба за е оло ічн
чистот може призвести
до подорожчання автомо-
білів. Та ий висново на-
прош ється після аналіз
двох за онопрое тів, я і
передбачають введення
ново о подат на тиліза-
цію старих автотранспорт-
них засобів.

Проблеми “старіння”
Як сказано у законопроекті

№ 0936, утилізації підлягатимуть

лише ті транспортні засоби, котрі

не відповідають технічним вимо'

гам, забруднюють навколишнє се'

редовище і загрожують життю та

здоров’ю людей. Порядок зняття

таких автівок із експлуатації за'

тверджуватиметься урядом (за по'

данням органу виконавчої влади,

що реалізує державну політику у

сфері транспорту).

Під час прийняття старих авті'

вок у пункті прийому не стягувати'

муть плату за утилізацію лише в

разі дотримання певних умов: як'

що власник автотранспорту надав

довідку про сплату екологічного

податку або довідку про звільнен'

ня від такої сплати. В інших випад'

ках утилізаційні послуги будуть

платними: розмір суми встановлю'

ватиметься Кабміном (вона не мо'

же перевищувати граничного роз'

міру, встановленого Податковим

кодексом для відповідних транс'

портних засобів).

Пункт прийому має право відмо'

витися від безоплатного прийняття

транспортного засобу, який не має

необхідного комплекту (перелік іс'

тотних елементів для кожної кате'

горії автомобілів затверджувати'

меться урядом). Ще одне “але”: як'

що вага старого авто становить

менше 90 % його первинної маси,

то за утилізаційні послуги також

доведеться платити. Після відправ'

ки автівки на утилізацію потрібно

подати до органу внутрішніх справ

заяву про її зняття з реєстрації (не

пізніше, аніж через 30 днів після от'

римання відповідної довідки у

пункті прийому).

“Необхідність законодавчого ви'

значення порядку утилізації авто'

мобільної техніки в Україні обумов'

лена низкою факторів, передусім —

відсутністю належної інфраструк'

тури,— стверджує один із співавто'

рів законопроекту народний депу'

тат Ярослав Сухий.— Сьогодні парк

легкових, вантажних, вантажопаса'

жирських, спеціальних, спеціалізо'

ваних автомобілів та автобусів у на'

шій країні є одним з найстаріших в

Європі. При цьому в останні роки

спостерігається тенденція до збіль'

шення середнього віку автомобілів,

які знаходяться в експлуатації”.

За словами пана Сухого, близько

30 % автопарку — машини, які вже

відпрацювали понад 25 років. Якщо

до них додати ще 2,8 млн автівок ві'

ком від 10 до 15 років, картина ви'

мальовується досить невтішна:

більше половини автомобілів (май'

же 60 %) відпрацювали щонаймен'

ше дві п’ятирічки. Водночас щоріч'

ні обсяги списання транспортних

засобів перевищують 100 тисяч

одиниць. З цієї причини дедалі гос'

тріше постають питання, пов’язані

з довкіллям, безпекою та технічни'

ми стандартами. Внаслідок зрос'

тання потреби в утилізації автомо'

білів також постане питання про

переробку відходів і супутніх това'

рів (акумуляторних батарей, авто'

шин тощо).

Згідно з експертними прогноза'

ми, в усіх регіонах країни доведеть'

ся створювати відповідну інфра'

структуру для автомобільної пере'

робки та відкривати велику кіль'

кість підприємств із розбиранням

списаних авто. Зважаючи на низь'

кий відсоток вторинного викорис'

тання автомобільних матеріалів,

необхідно запроваджувати ком'

плексну систему утилізації авто'

транспортних засобів (як це роб'

лять в інших країнах).

Екологічний податок

Зазначені новели також пов’язані

із законопроектом № 0975 щодо

сплати екологічного податку за ути'

лізацію транспорту.

Новий податок сплачуватимуть

під час увезення автомобілів до

України, виготовлення транспорт'

них засобів на території нашої дер'

жави (для продажу на внутрішньому

ринку), а також у разі їх купівлі у тих

осіб, які не є платниками такого по'

датку. Ці вимоги не стосуватимуться

громадян, які працюють у диплома'

тичних представництвах і міжнарод'

них організаціях (котрі користують'

ся відповідними привілеями), здійс'

нюють продаж транспортних засобів

(не призначених для комерційного

перевезення), займаються утиліза'

цією старих авто.

Ставки екологічного податку до'

сить красномовні: для легкових ав'

то — 5500 грн, автобусів та вантаж'

них автомобілів і самоскидів —

38000. До того ж, окрім ставок також

застосовуватимуться відповідні ко'

ефіцієнти залежно від об’єму двигуна

та маси транспортного засобу. Ос'

кільки ці платежі ляжуть на плечі ви'

робника, то це автоматично призведе

до підвищення вартості автомобілів

та здорожчання автотранспортних

послуг.

Проте з таким підходом не зовсім

погоджується Головне науково'екс'

пертне управління (ГНЕУ) Верхов'

ної Ради. Основна причина — обид'

ва законопроекти (№№ 0936 і 0975)

не узгоджуються з чинним Законом

“Про відходи”: згідно з його поло'

женнями, “зняті з експлуатації

транспортні засоби” автоматично

прирівнюються до відходів (неза'

лежно від будь'яких критеріїв, які

“затверджуються Кабінетом Мініс'

трів України”). Саме тому експерти

ГНЕУ вважають, що запропоновані

ідеї ще потребують доопрацювання.

Проти нових законопроектів ви'

ступають і автоперевізники: на їхню

думку, утилізаційний збір збільшить

вартість придбаного авто у 2—3 рази,

а відтак автотранспортна галузь Укра'

їни втрачатиме конкурентоспромож'

ність і програватиме колегам з сусід'

ніх держав — росіянам та білорусам.

Однак асоціація автовиробників

України “Укравтопром” дотримуєть'

ся іншої думки: за її даними, ані Бо'

риспільський автозавод, ані “ЗАЗ”,

КрАЗ, ЛАЗ “не планують підвищува'

ти ціни на свої автомобілі”.

Як вважають представники “Укр'

автопрому”, внесення змін до зако'

нодавства (Податкового кодексу та

Закону “Про утилізацію знятих з екс'

плуатації транспортних засобів”) є

надзвичайно важливим для розвитку

автомобільної галузі, збереження ро'

бочих місць на автопідприємствах і

надходження коштів до бюджетів

усіх рівнів.

Очевидно, в цьому плані Україні

доведеться піти шляхом свого пів'

нічного сусіди: з вересня'2012 Росій'

ська Федерація запровадила утиліза'

ційний збір. Його базова ставка для

легкових автомобілів складає 20 ти'

сяч рублів, а для вантажного та ко'

мерційного транспорту, автобусів та

спецтехніки — 150 тисяч (остаточна

сума залежить від потужності двигу'

на та зношеності автівки). Цей пода'

ток росіяни розповсюджують не ли'

ше на автомобілі місцевого вироб'

ництва, а навіть на ті, які ввозять з

інших країн (що не входять до Мит'

ного союзу). Тобто з усіх, окрім Біло'

русі та Казахстану.

У такому разі нам залишається

обирати одне з двох: або вводити свій

утилізаційний збір, або вступати до

Митного союзу, куди росіяни нас до'

сить активно закликають

Щорічні обсяги списання
застарілих вітчизняних
транспортних засобів

перевищують 100 тисяч
одиниць
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 26 грудня 2012 року

Нещодавно прийнятий новий КПК
У раїни передбачає низ змін
роботі правоохоронних ор анів
держави. Тор н ться вони і ді-
яльності пенітенціарної сл жби
У раїни. На сьо одні столиці
діє єдиний місті та області
СІЗО № 13, що на Л 'янівці.
Чим живе ця станова, оли зб -
д ють новий ізолятор і я змі-
няться найближчим часом мови
тримання в'язнених, розповів
"Хрещати " ви он ючий обо-
в'яз и начальни а правління пе-
нітенціарної сл жби в Києві та
Київсь ій області І ор Шей ін.

— Ігоре В'ячеславовичу, нещодавно всту�
пив у дію новий Кримінально�процесуальний
кодекс України. Скажіть, як у зв’язку з цим
зміниться робота пенітенціарної служби
України?

— Новий Кримінально�процесуальний

кодекс передбачає зміну умов запобіжного

заходу, тобто, крім утримання під вартою,

він передбачає ще й інші запобіжні заходи,

зокрема заставу. Ще змінені терміни досу�

дового розгляду справ. Тяжкі та особливо

тяжкі злочини розглядатимуться у межах

12�ти місяців, менш тяжкі — 6�ти місяців.

До того ж, захисником тепер може бути ли�

ше професійний ліцензований адвокат, що,

безумовно, є показником якості захисту та

судового процесу загалом. Адже раніше це

міг робити будь�який громадянин, у тому

числі родич звинуваченого.

— Експерти зазначають, що з початком дії
нового КПК України з нового року кількість
осіб, що утримуються у СІЗО, зменшиться. За
рахунок чого це стане можливим?

— Знову ж таки — за рахунок чітко визна�

чених термінів розгляду справи стане не�

можливим утримувати людину безтерміно�

во. Раніше за деякими особливо тяжкими

справами слідство могло тягнутися роками.

Також на кількість людей у СІЗО вплине і

упровадження альтернативних методів по�

карання — без ізоляції від суспільства.

— Наскільки сьогодні завантажений Київ�
ський слідчий ізолятор № 13?

— Він розрахований трохи більше, ніж на

3 тисячі осіб. Наразі його завантаженість не

перевищує ліміту наповнення, тобто не ви�

ходить за межі норм на кожну людину по

площі. Всі наші підопічні забезпечені

спальним місцем, постільною білизною,

нормальними санітарними умовами.

— А скільки у камері чоловік?
— По�різному. Є й багатомісні камери —

по 20 осіб, є й маломісні, де перебуває по

троє людей. Тут важливо розуміти, що існує

певний порядок. Не можна засудженого по�

міщати з незасудженим, а осіб, які вчинили

тяжкий злочин, з тими, хто зробив менш

тяжкий, жінок із чоловіками, неповнолітніх

з повнолітніми. Тобто ми розміщуємо лю�

дей згідно зі статтями, які визначають поря�

док їх утримання. Є, наприклад, люди кон�

фліктні. Це ми теж враховуємо при розмі�

щенні, щоб запобігти можливих негативних

наслідків. До речі, поодинці ув'язнені мо�

жуть знаходитися лише у чітко обумовлених

законом випадках.

— Кілька років тому у столиці йшла мова
про будівництво нового слідчого ізолятора. На
якій стадії розробки перебуває цей проект, що
він передбачає і де буде зведено цей об'єкт?

— Наш ізолятор має доволі тривалу істо�

рію свого існування. До того ж, розта�

шований у центрі міста, де, м'яко кажучи,

дуже інтенсивний дорожній трафік, який

треба якось розвантажувати. Тому було

прийняте рішення будувати новий ізолятор

для Київської області. Справа в тому, що у

столиці і області лише один слідчий ізоля�

тор. У інших областях по два, а у деяких по

три таких заклади, це забезпечує нормальні

умови для утримання людей.

Наразі будівництво нового столичного

СІЗО знаходиться на стадії проектування.

В якому населеному пункті він розміс�

титься — це питання поки що розгляда�

ється. Одне можу сказати чітко: він буде

розміщений на території області. Я вва�

жаю, що це краще, ніж у центрі Києва, на�

віть з точки зору дорожнього руху. Новий

ізолятор буде розрахований на 1000�1200

чоловік.

— Тобто він буде меншим за нинішній?
— Звичайно. Але це не означає, що ста�

рий Київський слідчий ізолятор зникне. За�

раз такої можливості немає. Він продовжу�

ватиме працювати. Просто кардинально

зменшиться кількість людей, які у ньому ут�

римуються.

— Скажіть, як ваша служба підбирає пра�
цівників для роботи з тими, хто перебуває у
слідчому ізоляторі на Лук'янівці?

— Цю відповідь, мабуть, почну із себе са�

мого. Мало хто вірить, що у нашій службі

можуть працювати пристойні люди, а таких,

до речі, у нас дуже багато. От, наприклад,

я — виходець з інтелігентної родини, пишу

вірші... Якось журналісти мене запитали:

"Ви не вважаєте, що працюєте не там? Ви ж

ерудований, цікавитесь поезією". Я їм від�

повів: "А невже тут має працювати дурень з

вузьким лобом, тупим поглядом та руками

молотобійця?". Я пропоную усім тим, хто

критикує нашу систему, хто вважає, що тут

самі твердолоби, нехай прийдуть і покажуть

себе на цій ниві. Тим, хто ризикне, я потис�

ну руку...

У цілому я б не сказав, що підбір кадрів у

нас відбувається якось особливо. Сам меха�

нізм такий же, як у МВС та інших силових

структурах. Людина має відповідати обо�

в'язковим вимогам: бути не судимою, мати

відповідну освіту, здоров'я. Наприклад, для

посади молодшого інспектора достатньо се�

редньої освіти, для середнього та старшого

начальницького складу — відповідна юри�

дична освіта. Під час медичної комісії, яку

обов'язково проходить кожен кандидат на

будь�яку посаду, ми проводимо психологіч�

ний тест, щоб виключити зарахування пси�

хічно неврівноважених людей. Справа в то�

му, що умови нашої роботи дуже специфіч�

ні. І психологічно знаходитися у СІЗО тяж�

ко не лише засудженим, але й працівникам.

Відверто кажучи, вони добровільно прирі�

кають себе на несення служби у закритій ус�

танові серед злочинців.

— Подекуди у ЗМІ з'являється інформація
про смерті у Київському слідчому ізоляторі.
Яка кількість їх була з початку року і які
справжні причини цих прикрих випадків?

— Відсоток смертності у Київському слід�

чому ізоляторі значно нижчий, ніж на волі.

І це незважаючи на те, що у нас утримують�

ся не зовсім здорові люди. Це і наркомани з

"букетом" супутніх захворювань — цироз

печінки і ВІЛ. І хворі на туберкульоз. Наші

медики, за що я їм щиро вдячний, звичай�

но, намагаються їх рятувати, але коли у лю�

дини відкрита форма туберкульозу та ще й

ВІЛ�інфекція, то тут, як�то кажуть, медици�

на вже безсила. Загалом з початку року у

ізоляторі померло 22 людини. Цей показник

не перевищує рівень минулих років.

— Що сьогодні можна передати людині,
яка перебуває у стінах ізолятору № 13?

— Не можна передавати продукти, які

швидко псуються або потребують термічної

обробки, тобто сире м'ясо, овочі. А от ков�

баси, сири — можна, вони можуть довго

зберігатися. Також дозволено передавати

речі, необхідні у побуті — зубні щітки, мило.

Дозволені також цигарки — основна маса

ув'язнених курить.

— Чи буде вдосконалена система отриман�
ня передач з волі?

— Ми постійно намагаємося її удоскона�

лити та прискорити. Але тут є й інший бік

медалі. Часом родичі або знайомі намагають�

ся передати заборонені речі — наркотики,

спиртне, телефони, колюче�ріжучі предме�

ти. А враховуючи те, що наближаються свя�

та, навантаження на кожного працівника 

СІЗО надзвичайно велике. Вже зараз вони

приймають до 150�ти передач у день, а перед

святами ця цифра сягатиме 500. І кожну з

них потрібно ретельно перевірити.

— Досить часто у ЗМІ повідомляють про
потрапляння у камери СІЗО заборонених ре�
чей: наркотики, мобільні телефони та інше.
Траплялось це не без допомоги наглядачів.
Скільки за останні півроку було виявлено та�
ких фактів та яке покарання понесли поруш�
ники?

— Заборонені предмети потрапляють до

СІЗО різними шляхами, зокрема й з допо�

могою наших співробітників. Не треба забу�

вати, що наші працівники — не марсіани, а

наші з вами співгромадяни. Ми намагаємо�

ся брати до себе на роботу відповідальних

людей, але при невеликій зарплатні та при

тих спокусах, які іноді постають, далеко не

кожен може встояти. Загалом за цей рік бу�

ло виявлено 4 такі випадки.

— Кажуть, що ув'язнених у столичному 
СІЗО № 13 погано годують. Хотілося б дізна�
тись, що насправді вони їдять та скільки витра�
чається коштів на їх утримання протягом року.

— Я думаю, що деякі жителі Києва, осо�

бливо пенсіонери, на жаль, харчуються гір�

ше, ніж наші підопічні. До раціону ув'язне�

них обов'язково входять м'ясо, крупи, овочі,

макарони. Годуємо їх три рази на день. Кож�

ного дня на обід є гарячі перші страви. На�

приклад, на Великдень своїми силами випі�

каємо паски, роздаємо писанки. На Новий

рік, я думаю, меню теж зміниться, постара�

ємося зробити його святковим.

— Багато говорилось про створення у СІЗО
№ 13 віп�камер з покращеними умовами пере�
бування ув'язнених — телевізори, душові кім�
нати, можливість читати пресу, слухати радіо,
займатись спортом. Чи є такі у наявності?

— У нас навіть є бібліотека, де можна чи�

тати газети та книги. До речі, там зібрано ве�

лику кількість законодавчої та юридичної лі�

тератури. У СІЗО практично в усіх камерах є

телевізори. Комусь передають їх з дому, щось

ми отримуємо у якості гуманітарної допомо�

ги. А щодо віп�камер, то таких немає. Є сві�

жі, відремонтовані приміщення, але вони не

мають статусу особливих.

Знаєте, я б дуже хотів, щоб увесь слідчий

ізолятор був таким, як наш новий жіночий

корпус, що був побудований за швейцар�

ським проектом з врахуванням усіх євро�

пейських вимог. Засуджені жінки утримую�

ться у нас в нормальних умовах.

До речі, в Концепції державної політики у

сфері реформування кримінально�виконав�

чої служби України, яка розрахована на

п'ять років, заплановано дуже багато ціка�

вих новацій, зокрема передбачено збіль�

шення площі для ув'язненого на одну особу,

створення гуртожитків блочної системи, де

будуть перебувати осудні. Я думаю, якщо

усе це ми втілимо у життя, то європейці нам

ще й позаздрять

Розмову вела 
Олександра ШЕСТЕРИКОВА, 

"Хрещатик"

Ігор ШЕЙКІН: 

"Будівництво нового столичного СІЗО 
знаходиться на стадії проектування"

"Юні обдарування Дарниці!2012"

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
"Хрещатик"

Вели а ва а в Дарниць ом
районі приділяється й роботі з
обдарованими, талановитими
дітьми. Протя ом листопада-
р дня т т б ло вперше ор ані-
зовано і проведено предметні
олімпіади серед чнів 3-4 ласів.
Тіль и в першом (ш ільном )
етапі прийняли часть 6 346 ч-
нів. Не меншою поп лярністю в
районі орист ються й зма ання
з ф тбол . У спортивних се ціях
з цьо о вид спорт , що працю-
ють всіх ш олах Дарниці, по-
стійно займаються близь о
2 000 чнів.

Учні шкіл — активні учасники
районних і міських олімпіад

На визначення кращого знавця україн�

ської дитячої літератури дарничани провели

конкурс "Кращий відгук на сучасну дитячу

прозу" серед учнів 4�х класів, в якому взяли

участь 3 847 школярів. Переможець район�

ного етапу, представник Скандинавської

гімназії Артем Смовженко, посів призове

місце і в міському конкурсі.

Також юні обдарування Дарниці були ак�

тивними учасниками Міжнародного кон�

курсу знавців української мови імені Петра

Яцика. В шкільному етапі цього заходу

прийняло участь понад 5 840 дітей.

У ІІ (районному) етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад змагалися 236 учнів (3�

4 класи). 36 з них посіли призові місця.

Найбільшу кількість переможців та найкра�

щі результати мають такі заклади освіти:

ШДС "Перевесло" (4 призери), гімназія

№ 267 (4 призери), СЗШ № 316 (3 призе�

ри), гімназія № 323 (3 призери), Слов'ян�

ська гімназія (3 призери), Скандинавська

гімназія (3 призери), ліцей № 303 (3 призе�

ри), ПШ № 295 (2 призери), гімназія № 290 

(2 призери).

Загалом активну участь у проведенні кон�

курсів та предметних олімпіад взяли всі на�

вчальні заклади Дарницького району. А це

понад 6 346 учнів початкової школи. Завдяки

наполегливій праці їхніх вчителів призерами

стали 35 представників із 17 освітніх закладів.

Підсумком заходів стало урочисте свято

"Юні обдарування Дарниці�2012", яке було

проведене 20 грудня у приміщенні СШ

№ 329 "Логос".

На святі були присутні: голова Дарницької

РДА Сергій Вітковський, кандидат педаго�

гічних наук, завідувачка лабораторії почат�

кової освіти Інституту педагогіки НАПН

України Оксана Онопрієнко, головний ре�

дактор Всеукраїнського журналу для дітей

"Диво�деревце" Соломія Слобожанська.

Розпорядженням голови Дарницького

району за високу професійну майстерність і

якісну підготовку учнів до районних пред�

метних олімпіад і конкурсів серед вихован�

ців початкових класів оголошено лист�по�

дяку з виплатою грошової винагороди в роз�

мірі 500 грн кращим учителям. Учні — пере�

можці олімпіад — нагороджені грамотами

начальника управління освіти Дарницької

РДА Сергія Тимченка, книгами та новоріч�

ними подарунками. Соломія Слобожанська

подарувала всім конкурсантам журнали для

дітей "Диво�деревце", новорічні сувеніри.

"Вітаю вас з перемогою в конкурсі, бажаю

вам та вашим наставникам і надалі займати

тільки призові місця у конкурсах та під час

проведення наступних етапів олімпіад. Спо�

діваюсь, що ви не зупинитесь на досягнуто�

му, і ваші здобутки ще не раз прославлять

наш Дарницький район",— звернувся до

присутніх начальник управління освіти Дар�

ницької РДА Сергій Тимченко.

Футбольна надія 

У 2011�2012 навчальних роках були прове�

дені змагання з міні�футболу на кубок Дар�

ницького району під патронатом голови

РДА Сергія Вітковського серед учнів загаль�

ноосвітніх навчальних закладів. Турнір ви�

кликав чималий інтерес юних дарничан: в

ньому взяли участь на різних етапах 250 ко�

манд з 35 шкіл і гімназій району.

До речі, учасниками урочистостей нагород�

ження переможців на різних етапах були відо�

мі українські футболісти: Андрій Баль, Воло�

димир Мунтян, Юрій Калитвинцев та інші.

Серед численних спортивних заходів чи�

малий інтерес юних дарничан викликали

змагання районного етапу Національного

кубку шкільного футболу Євро�2012, який

відбувся у березні. До слова, команда СЗШ

№ 160 не тільки перемогла у районному ета�

пі, а й посіла ІІІ місце у міському.

Інтерес шкільної молоді до футболу спо�

нукав до продовження традицій: проведення

протягом 2012�2013 навчальних років зма�

гань з міні�футболу "Футбольна надія Дар�

ниці". У змаганнях взяли участь понад 1 500

учнів 3�10 класів.

В поєдинках серед учнів 7�8 та 8�9 класів,

які тривали з 10 по 14 грудня, змагалися всі

школи, де навчаються діти даних вікових ка�

тегорій, а це — 68 команд.

Зимові ігри виявили переможців змагань

2012�2013 навчальних років. Зокрема титул

"Кращого захисника" отримали Назар Олій�

ник, учень СЗШ № 111 та Роман Цанков

(СЗШ № 266); "Кращими півзахисниками"

турніру визначено Дмитра Радченко (СЗШ

№ 111) та Вадима Іванчука (СЗШ № 266);

"Кращими воротарями" стали Віктор Сергієн�

ко (гімназія № 323) та Атрем Давиденко (спе�

ціалізована школа № 296); титул "Кращого на�

падаючого" здобули Іван Давиденко (СЗШ

№ 160) та Тарас Котвицький (СЗШ № 280);

"Найтехнічнішими гравцями турніру" визнано

Михайла Коростелкіна (гімназія № 323), Вла�

дислава Сокола (СЗШ № 280).

Окрім цього, переможцями серед команд

учнів 7�8 класів стали: І місце — гімназія

№ 323, ІІ місце — СЗШ № 111, ІІІ місце —

СЗШ № 160. Серед команд учнів 9�10 класів:

І місце — СЗШ № 280, ІІ місце — СЗШ

№ 266, ІІІ місце — СЗШ № 296.

Нещодавно в спеціалізованій школі № 329

"Логос" (вул. Урлівська, 19�б) було проведено

свято нагородження переможців районних

змагань з міні�футболу "Футбольна надія

Дарниці" серед учнів 7�8 та 9�10 класів.

У святі взяли участь керівництво району,

ветерани київського "Динамо", чемпіон Ра�

дянського Союзу, член Федерації футболу

Києва, тренер юнацьких футбольних ко�

манд, майстер спорту В. Самохін; майстер

спорту з гандболу, чемпіон Радянського

Союзу у складі київського ЦСКА, суддя

міжнародного класу В. Коноплястий; за�

служений тренер України з футболу В. Ан�

дрійчик.

Голова Дарницької РДА Сергій Вітков�

ський привітав переможців змагань та разом

з гостями вручив найкращим гравцям дипло�

ми та спеціальні відзнаки, командам�пере�

можцям — кубки, медалі, дипломи, подарун�

ки для навчального закладу — комплект

спортивної форми та футбольний м'яч.

Вчителі фізичної культури, які підготува�

ли команди�переможці, були нагороджені

листом�подякою голови Дарницької РДА з

виплатою грошової винагороди.

Дипломом учасника змагань та подарун�

ком — футбольним м'ячем з автографом гос�

тей — були нагороджені всі команди.

Для юних футболістів Дарниці свої вітан�

ня з перемогою та з наступаючими новоріч�

ними святами підготували не менш талано�

виті учні шкіл району — переможці конкур�

су�фестивалю дитячої творчості "Дарниця

талантами славиться�2012".

"Спортивні змагання дають можливість

проявити наполегливість, завзятість і волю

до перемоги. Кожен переможець показав на

особистому прикладі, як потрібно ставитись

до здоров'я та спорту, нехай ваше життя буде

сповнене вдалими стартами та переконли�

вими перемогами",— зазначив під час наго�

родження голова Дарницької РДА Сергій

Вітковський

"У Київському СІЗО практично 
в усіх камерах є телевізори.

Комусь передають їх з дому,
щось ми отримуємо у якості

гуманітарної допомоги. А щодо
віп/камер, то таких немає. 

Є свіжі, відремонтовані камери,
але вони не мають статусу

особливих"

У одному з найбільших столичних районів чимале значення приділяють талановитим дітям 
та розвитку шкільного футболу

Голова Дарниць ої РДА Сер ій Віт овсь ий і начальни правління освіти Дарниць ої РДА Сер ій
Тимчен о на ородж ють переможців районних предметних олімпіад і он рсів серед вихованців
почат ових ласів
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради 

від 17.02.2011 № 20/5407 “Про затвердження міської цільової програми 
“Діти столиці” на 2011 — 2013 роки”

Рішення Київської міської ради від 1 листопада 2012 року № 238/8522
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про

Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”,
рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 “Про порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільо

вих програм в м. Києві”, на виконання соціальних ініціатив Президента України, з метою запровадження в місті Києві нової систе

ми сімейно
орієнтованого підходу у запобіганні соціальному сирітству, догляду за дітьми
сиротами та дітьми, позбавленими бать

ківського піклування, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, створення умов для реалізації права кожної дитини на
виховання в сім’ї, забезпечення нових підходів у роботі закладів для дітей
сиріт з врахуванням найкращих інтересів дитини Київ

ська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 17.02.2011
№ 20/5407 “Про затвердження міської цільової програми “Діти столиці”
на 2011 — 2013 роки”:

1.1. Пункт 1 рішення викласти в такій редакції:
“1. Затвердити міську цільову програму “Діти столиці” на 2011 — 2015

роки (далі — Програма) згідно з додатком 1”.
1.2. Доповнити пункт 4 рішення пунктом 4.1 такого змісту:
“4.1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер"

жавній адміністрації) при підготовці бюджетів на 2013, 2014, 2015 роки

передбачати повноцінне фінансування Програми”.
2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь"

кої ради “Хрещатик”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"

сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань бюджету та соціально"економічного розвитку.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради 01.11.2012 № 238/8522

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА “ДІТИ СТОЛИЦІ” 
на 2011 — 2015 роки

Розділ I. Загальна частина
ПАСПОРТ

Загальна характеристика міської цільової програми “ДІТИ СТОЛИЦІ” на 2011 — 2015 роки

Міська цільова програма “Діти столиці” на 2011 — 2015 роки (далі —
Програма) розроблена на виконання чинного законодавства в сфері за"
хисту дитинства та спрямована на реалізацію положень Конституції Укра"
їни, законів України, указів Президента України, рішень Уряду України та
Київської міської ради.

Основним законодавчим підґрунтям розроблення Програми є закони
України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”,
“Охорону дитинства”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні
установи для дітей”, “Про забезпечення організаційно"правових умов со"
ціального захисту дітей"сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу"
вання”, Сімейний кодекс України, Указ Президента України від 16.12.2011
№ 1163 “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”,
соціальні ініціативи Президента України.

Програма спрямована на реалізацію державної політики в сфері захис"
ту прав дітей та запровадження у м. Києві нової системи сімейно"орієн"
тованого підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за діть"
ми"сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а саме:

— удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей
і опинилися в складних життєвих обставинах;

— здійснення превентивної роботи, направленої на запобігання нега"
тивним явищам у дитячому середовищі: бездоглядності, вчинення дітьми
правопорушень та злочинів;

— запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку;
— створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в

сім’ї;
— реформування системи закладів для дітей"сиріт та дітей, позбавле"

них батьківського піклування;
— розвиток сімейних форм виховання дітей"сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, та дітей, залишених без батьківського піклуван"
ня, шляхом створення нових дитячих будинків сімейного типу, професій"
но підготовлених сімей, які візьмуть на виховання дітей з особливими по"
требами (“терапевтичних” прийомних сімей), прийомних сімей терміно"
вого влаштування, які візьмуть на виховання дітей, залишених у полого"
вих будинках, знайдених, підкинутих дітей, дітей, які вилучені з сім’ї;

— відкриття “соціальних квартир” для дітей"сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які з об’єктивних причин не можуть бути влаш"
товані в сім’ю, віком від 15 до 18 років;

— надання додаткової матеріальної підтримки сім’ям, які виховують
дитину з особливими потребами;

— підготовку фахівців, які працюють у сфері захисту дитинства, до уні"
фікованої технології сімейно"орієнтованого підходу в роботі з дітьми, які
перебувають в складних життєвих обставинах, і системи влаштування ді"
тей"сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування;

— проведення інформаційної кампанії, направленої на профілактику
негативних явищ у дитячому середовищі та популяризацію сімейних
форм виховання дітей"сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Розділ II. Визначення проблеми, на розв’язання 
якої спрямована Програма

Умови, що на сьогодні склалися, призвели до такого соціального яви"
ща, як безпритульність і бездоглядність дітей. Діти, що покинуті батька"
ми, або самі покинули сім’ю, в якій не створено нормальних умов для
життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебраку"
ванням, крадіжками, систематично вживають алкогольні напої, токсичні і
наркотичні речовини та часто стають жертвами злочинів, залучаються до"
рослими до протиправної діяльності. Життя і здоров’я таких дітей постій"
но перебуває під загрозою, а збільшення їх чисельності також становить
загрозу для суспільства.

Природні, техногенні й соціальні катастрофи — причини, що призво"
дять до того, що діти залишаються без батьків. У будь"якому суспільстві
турбота про дітей складає основу державної та регіональної соціальної
політики. Повноцінна державна допомога може бути забезпечена тільки у
випадку чітко організованої роботи з раннього виявлення потенційно за"
грозливих обставин для дитини, а для повноцінного розвитку особистості
дитини, яка залишилася без піклування батьків, вкрай важливим є її про"
живання в умовах, близьких до сімейних.

Проблеми, пов’язані з попередженням сирітства, життєзабезпеченням
і розвитком дітей"сиріт, настільки масштабні й різноманітні, що вимага"
ють для їхнього вирішення скоординованих зусиль державних і суспільних
інститутів. Усе це викликає необхідність проведення комплексних заходів
на міському рівні. Крім того, існує потреба у введенні нових видів, форм
та методів роботи, системному моніторингу їх результативності.

Одним з інструментів попередження соціального сирітства, бездогляд"

ності та правопорушень серед дітей, розвитку сімейних форм виховання
дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпри"
тульних, схильних до бродяжництва, є запропонована міська цільова про"
грама “Діти столиці”, яка передбачає поетапне вирішення дитячих проб"
лем з урахуванням їх потреб.

Для реалізації Програми створено відповідні умови, а саме: працює
мережа служб у справах дітей щодо попередження бездоглядності, без"
притульності, соціального сирітства, розроблена методика їхньої діяльно"
сті; створено й ведеться державний реєстр дітей цієї категорії; створено
систему обліку потенційних усиновлювачів, прийомних батьків, батьків"
вихователів, завдяки якій значно збільшилася чисельність дітей, переда"
них на усиновлення, під опіку/піклування; розвиваються такі форми сі"
мейного виховання, як дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.
Крім того, працює Міський центр дитини щодо здійснення соціально"пси"
хологічної оцінки соціального оточення, потреб, стану психічного розвит"
ку дитини та надання рекомендацій щодо забезпечення оптимальних
умов навчання і виховання дітей.

Однак ця робота потребує додаткової підтримки, застосування нових
підходів та впровадження нових видів, форм та методів роботи в терито"
ріальній громаді.

Одним з основних методів запобігання соціальному сирітству є раннє
виявлення сім’ї, яка перебуває у кризі, та надання фахової допомоги
батькам для вирішення проблем. Раннє втручання у кризу — запорука
збереження сім’ї, недопущення подальшого настання складних життєвих
обставин, що можуть призвести до вилучення з такої сім’ї дитини.

Так, на сьогоднішній день на обліку Служби у справах дітей перебуває
431 дитина, яка опинилась у складних життєвих обставинах. Щороку на
цьому обліку з’являються більше 200 нових дітей. В результаті проведе"
ної роботи з батьками для 60 % дітей вдається зберегти родину, але кож"
на четверта дитина стає соціальною сиротою.

Поряд з цим спостерігається тривожна тенденція зростання кількості
дітей, які вчиняють злочини, причому кожний десятий злочин скоєно у
стані сп’яніння. Кожен п’ятий підліток іде на повторне порушення зако"
ну. Переважна чисельність цих дітей виховувалась у неблагополучних
сім’ях.

Сьогодні в Києві на обліку перебувають 2462 дитини"сироти та дити"
ни, позбавлені батьківського піклування (2005 рік — 3258 дітей).  З них:

2065 (84 %) дітей — перебувають в сімейних формах виховання (опіка,
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу);

242 (10 %) дитини — перебувають в державних сирітських закладах 
м. Києва;

125 (5 %) " діти віком від 16 до 18 років, які навчаються в ПТУ, коле"
джах, інше; діти"інваліди, які перебувають в будинках інвалідів III — IV про"
філю за межами м. Києва, та діти, які тимчасово перебувають в притул"
ках та центрах реабілітації;

30 (1 %) " діти, які тимчасово перебувають в сім’ях родичів та зна"
йомих до вирішення питання постійного влаштування.

Неефективність інституційної опіки над дітьми"сиротами доведено на"
уково та практично. При значних матеріальних витратах ця система зав"
дає непоправної шкоди психічному здоров’ю дитини та практично по"
збавляє дитину права на сімейне виховання.

Систему роботи діючих закладів необхідно переорієнтувати на інші ви"
ди надання послуг, зокрема роботу з сім’ями, що перебувають в кризо"
вій життєвій ситуації, а дітей, які сьогодні в них перебувають, забезпечи"
ти сімейним вихованням.

АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВЛАШТУВАННЯ В СІМ’Ї
Наразі у Києві в сирітських закладах неохопленими сімейними форма"

ми виховання залишаються 242 дитини.
З них 114 є інвалідами дитинства (47 %).
В тому числі:
70 дітей " в будинках дитини системи охорони здоров’я (діти від 0 до

5 років):
41 дитина " це діти"інваліди, які переважно мають тяжкі вроджені вади

розвитку, синдром Дауна, ВІЛ"статус;
29 дітей " які мають ВІЛ"контакт, контакт по гепатиту C, гепатит C, вро"

джені вади опорно"рухового апарату, неврологічні захворювання, вади
зору, серцево"судинні захворювання. Також це діти, батьки яких мають
психічні захворювання, та діти з багатодітних родин.

124 дитини " в освітянських закладах (діти від 7 до 18 років):
8 дітей віком від 7 до 11 років, з яких 1 інвалід дитинства, 3 мають бра"

тів або сестер старшого віку, інші діти мають серйозні захворювання;
116 дітей віком від 12 до 18 років, з яких 24 є інвалідами дитинства,

57 мають братів та сестер;

1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

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

Пункт 1.2 протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження
програмно"цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів 
у м. Києві від 28.10.2010 р.

3. Розробник програми Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми Постійна комісія Київради з питань гуманітарної політики

5. Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці) програми Головне управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації); Головне управління у
справах сім'ї, молоді та спорту; Київський міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді; районні в м. Києві державні адміністрації

7. Термін реалізації програми 2011 — 2015 р. р.

7.1. Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

—

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

Бюджет міста Києва

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

58260,74 тис. грн.

9.1. коштів бюджету м. Києва 58260,74 тис. грн.

коштів інших джерел —

48 дітей " в дитячих будинках для дітей"інвалідів (діти від 6 до 18 ро"
ків), усі вони є інвалідами дитинства.

Таким чином, поза сімейними формами влаштування залишилися ді"
ти"інваліди, діти з різного роду серйозними захворюваннями, діти підліт"
кового віку та діти з однієї багатодітної сім’ї, яких при існуючій системі ду"
же складно влаштувати в сімейні форми. Ця категорія дітей потребує ін"
ших підходів у пошуку та підготовці прийомних сімей, а також їх додатко"
вої матеріальної підтримки.

Розділ III. Визначення мети Програми
Метою Програми є:
— забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захис"

ту прав дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які
залишилися без батьківського піклування, дітей"сиріт та дітей, позбавле"
них батьківського піклування, відповідно до вимог Конвенції ООН про пра"
ва дитини, Закону України “Про забезпечення організаційно"правових
умов соціального захисту дітей"сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”, Закону України “Про охорону дитинства” та з урахуванням ці"
лей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії
Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної
Асамблеї ООН “Світ, сприятливий для дітей”;

— створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в
сім’ї;

— запровадження у м. Києві нової системи сімейно"орієнтованого під"
ходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми"сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

— забезпечення нових підходів у роботі закладів для дітей"сиріт, які
ґрунтуються на засадах індивідуального підходу з врахуванням найкращих
інтересів дитини.

Мету Програми буде досягнуто шляхом:
Запровадження нової системи сімейно"орієнтованого підходу у запобі"

ганні соціального сирітства та догляду за дітьми"сиротами та дітьми, по"
збавленими батьківського піклування, відбуватиметься у таких напрям"
ках:

— удосконалення системи соціально"правового захисту дітей, які опи"
нилися у складних життєвих обставинах, вступили в конфлікт з законом;

— своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаш"
тування у сімейні форми виховання;

— додаткова матеріальна підтримка дітей з особливими потребами, які
виховуються у сім’ях опікунів, піклувальників;

— тимчасове влаштування знайдених, залишених у лікарнях та полого"
вих будинках, вилучених з сімей дітей у прийомну сім’ю термінового
влаштування з метою уникнення отримання такою дитиною досвіду про"
живання в інституції;

— влаштування дітей"інвалідів та дітей з різного роду серйозними за"
хворюваннями, які не мають статусу інваліда, до професійно підготовле"
них “терапевтичних” прийомних сімей;

— відкриття нових дитячих будинків сімейного типу;

— створення “соціальних квартир” для дітей"сиріт та дітей, позбавле"
них батьківського піклування, та осіб з їх числа;

— розроблення та запровадження системи додаткового матеріального
забезпечення дітей, які виховуються у “терапевтичних” прийомних сім’ях
або сім’ях термінового влаштування.

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язан

ня проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки
та етапи виконання Програми

Реалізація Програми буде тривати 5 років та передбачає:
" розроблення та впровадження механізму моніторингу стану соціаль"

но"правового захисту дітей;
" впровадження інноваційних форм і методів роботи з дітьми;
" навчання працівників служб у справах дітей та закладів соціального

захисту для дітей;
" розробку та видання інформаційно"методичних матеріалів для про"

ведення широкої рекламної кампанії, направленої на формування у насе"
лення активної громадської позиції щодо захисту прав та інтересів дітей;

" забезпечення функціонування закладів соціального захисту дітей
служби у справах дітей та реалізації заходів по роботі з дітьми;

" підвищення кваліфікації, перепідготовку працівників служб у справах
дітей та закладів соціального захисту для дітей;

" проведення широкої рекламної кампанії, направленої на формування у
населення активної громадської позиції щодо захисту прав та інтересів дітей;

" недопущення потрапляння дітей, залишених без батьківського піклу"
вання, знайдених, покинутих у лікарнях та пологових будинках, дітей, ви"
лучених з сімей, до закладів;

" забезпечення можливості влаштування дітей"сиріт та дітей, позбав"
лених батьківського піклування, які є інвалідами, або мають різного роду
серйозні захворювання, у сім’ї;

" значне зменшення витрат на утримання сирітських закладів (2011
рік — вартість утримання 8 сирітських закладів — більше 51 млн. грн.; у
результаті реалізації цієї Програми у Києві залишаться 3 реформовані за"
клади, основною діяльністю яких буде надання спеціалізованих послуг
різним категоріям дітей і сімей, в тому числі і дітям"сиротам; інші 5 сиріт"
ських закладів зможуть бути використані для вирішення найбільш гострих
соціальних проблем міста);

" зменшити на 7 % чисельність дітей"сиріт та дітей, позбавлених бать"
ківського піклування, в сирітських закладах Києва;

" збільшити на 10 % чисельність осиротілих дітей, які будуть виховува"
тися в сімейних формах;

" підвищення якості роботи по соціалізації та адаптації дітей"сиріт, ді"
тей, позбавлених батьківського піклування, дітей, залишених без батьків"
ського піклування, дітей з особливими потребами;

" забезпечення можливості проживання, навчання та підготовки до са"
мостійного життя дітей"сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу"
вання, підліткового віку у соціальному гуртожитку до отримання ними
власного житла.

Напрями діяльності, перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

№
з/п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. грн., у
тому числі:

Очікуваний
результат

Методичне забезпечення діяльності спеціалістів з питань захисту прав та інтересів дітей

1. Розробка
методичних
матеріалів та
підготовка
спеціалістів

1) підготовка методичного
посібника, тренінгових
програм для фахівців, які
працюють у сфері захисту
дитинства, з викладенням
принципів побудови 
у м. Києві цілісної системи
сімейно"орієнтованих
підходів у роботі з сім'ями
та дітьми

2013 " 2014 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 80,0 
2014 " 50,0

Розроблено
методичний
посібник та
тренінгові
програми для
фахівців

2) проведення навчання
щодо опанування нових
підходів у роботі з дітьми
(застосування інноваційних
методик) для працівників
районних служб у справах
дітей та спеціалістів
закладів соціального
захисту дітей

2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді

Бюджет міста
Києва

2011 " 200,0 
2012 " 230,0 
2013 " 320,0 
2014 " 280,0 
2015 " 280,0

Показник
продукту:
82 %
працівників
районних
служб у
справах дітей та
100 %
працівників
закладів
соціального
захисту дітей
опанують
інноваційні
методики у
роботі з дітьми

3) розроблення та видання
навчально"методичних
посібників щодо
профілактики
правопорушень у дитячому
середовищі

2013 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 65,0 Розроблено
навчально"
методичний
посібник щодо
профілактики
правопорушень
у дитячому
середовищі

4) навчання спеціалістів, які
працюють у сфері
профілактики
правопорушень та корекції
агресивної поведінки
підлітків

2013 " 2014 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 63,0 Показник
продукту:
35 %
соціальних
педагогів та
психологів
навчальних
закладів
пройшли
навчання у
сфері
профілактики
правопорушень
серед дітей

5) підготовка 100
наставників для роботи з
дітьми, які перебувають у
закладах інтернатного типу
та закладах тимчасового
перебування, з метою
здійснення ними
супроводу, надання
підтримки у процесі їхньої
соціалізації

2013 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
БО "Одна
надія"

Бюджет міста
Києва

2013 " 30,0 
2014 " 30,0
2015 " 30,0

Показники
якості:
70 %
вихованців
державних
закладів
матимуть
наставників

6) навчання працівників
медичної сфери щодо
раннього виявлення ознак,
які свідчать про
неналежний догляд за
дітьми в сім'ї

2013 " 2014 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 200,0
2014 " 150,0 

10 % медичних
працівників
отримають
знання та
навички щодо
раннього
виявлення
дітей, які
потребують
захисту
держави

2 Проведення
просвіт"
ницької
роботи з
питань
захисту прав
та інтересів
дітей 

1) забезпечення
висвітлення в програмах
телебачення, друкованих
засобах масової інформації
роботи служб у справах
дітей щодо захисту прав та
інтересів дітей 

2013 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
Київський
міський центр
соціальних
служб для
сім'ї, дітей та
молоді 

" Не потребує
фінансування 
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Фінансове забезпечення Програми передбачається за рахунок коштів
місцевого бюджету. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, становить 58260,74 тис. грн.

Обсяги фінансування завдань і заходів Програми уточнюються кожно"
го року залежно від фінансової можливості бюджету міста Києва.

Розділ VI. Координація та контроль за ходом
виконання Програми

Координація та контроль за ходом виконання заходів Програми покла"
даються на заступника голови виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) за напрямком.

Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ"
ської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлін"
ню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав"
ної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюдже"
ту та соціально"економічного розвитку узагальнену інформацію про стан
виконання Програми за I півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради

Г. Герега

Ресурсне забезпечення міської цільової програми “Діти столиці” на 2011 — 2015 роки

2) виготовлення соціальної
рекламної продукції та
проведення роз'яснювальної
роботи з метою формування
у населення культури
усиновлення дітей старшого
віку, створення прийомних
сімей, дитячих будинків
сімейного типу 

2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації) 

Бюджет міста
Києва 

2011 " 150,0
2012 " 160,0 
2013 " 360,0 
2014 " 500,0 
2015 " 550,0 

Показник
продукту:
Виготовлено
7000 екземплярів
рекламної
продукції (2014 "
7000, 2015 "
7000) 

3) виготовлення соціальної
рекламної продукції та
проведення роз'яснювальної
роботи з метою формування
у населення активної
громадської позиції,
направленої на захист прав
та інтересів дітей

2011 " 2013 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2011 " 70,0 
2012 " 80,0 
2013 " 90,0

Показник
продукту:
Виготовлено
4900 екземплярів
буклетів

Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед дітей

3. Соціально"
правовий
захист дітей,
які опинилися у
складних
життєвих
обставинах

1) робота з дітьми, які
опинилися у складних
життєвих обставинах

2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2011 " 724,6 
2012 " 850,0
2013 " 900,0
2014 " 950,0 
2015 " 1000,0

Показник
продукту:
100 % дітей, які
опинились у
складних
життєвих
обставинах,
охоплено
соціально"
правовим
захистом

4. Своєчасне
виявлення
бездоглядних
та
безпритульних
дітей, їх
влаштування у
сімейні форми
виховання

1) проведення рейдів "Діти
вулиці", Всеукраїнського
рейду "Урок" з метою
забезпечення своєчасного
виявлення бездоглядних та
безпритульних дітей

2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2011 " 590,0 
2012 " 700,0 
2013 " 800,0
2014 " 850,0
2015 " 900,0

Показник
продукту:
100 % дітей, які
більшість часу
проводять на
вулиці, охоплено
заходами
соціально"
правового
характеру

2) надання додаткових
соціальних послуг дітям, які
опинились у складних
життєвих обставинах,
установами, створеними за
рішенням місцевих органів
влади

2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2011 " 530,2
2012 " 580,0
2013 " 1105,6
2014 " 1276,4 
2015 " 1467,9

Показник якості:
На 17 %
збільшення
(щорічно)
кількості
користувачів за
рік порівняно з
попереднім
роком

5. Попередження
негативних
проявів та
профілактика
правопору"
шень у
дитячому
середовищі

1) "Ні" " шкідливим звичкам 2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2011 " 150,0 
2012 " 350,0 
2013 " 400,0 
2014 " 450,0 
2015 " 500,0

Показник
продукту: 
18 % учнів
старших класів
отримають
поглиблені
знання з
попередження
шкідливих звичок

2) наставництво над дітьми,
які перебувають у конфлікті з
законом

2013 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 551,0 
2014 " 560,0 
2015 " 570,0

Показник
продукту:
100 % дітей, які
перебувають на
обліку ССД та
ВКМСД,
отримають
допомогу
соціально"
правового
характеру з
метою
недопущення
повторного
вчинення
правопорушень

3) залучення фахівців"
наркологів та
психотерапевтів до надання
допомоги дітям, які мають
різні види залежності та
влаштовані до Центру
соціально"психологічної
реабілітації дітей

2013 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 222,0 
2014 " 230,0 
2015 " 250,0

Показник
продукту:
100 % дітей,
влаштованих до
Центру
соціально"
психологічної
реабілітації,
отримають
спеціалізовану
допомогу у
подоланні
залежності та
ресоціалізації

4) створення та
функціонування "Служби
екстреної допомоги дітям,
які зазнали жорстокого
поводження"

2013 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 1200,0 
2014 " 1100,0 
2015 " 1150,0

Показник
продукту:
100 % дітей, які
звернулись за
допомогою,
охоплені
заходами 

5) організація
загальноміських заходів
серед дітей та підлітків
"Даруємо радість дітям"

2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2011 " 150,0
2012 " 200,0
2013 " 200,0 
2014 " 200,0 
2015 " 200,0

Показник
продукту:
100 % дітей, які
перебувають на
обліку в Службі у
справах дітей,
отримають
подарунки та
відвідають
заходи до
новорічних та
різдвяних свят

6) організація та проведення
групових форм роботи з
сім'ями, які перебувають в
кризі

2013 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 1100,0
2014 " 1150,0 
2015 " 1200,0

Показник
продукту: 
100 % сімей, які
звернулись за
допомогою,
охоплені
заходами

Реалізація права кожної дитини на виховання в сім'ї

6. Розвиток
сімейних форм
виховання
дітей"сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

1) підготовка потенційних
кандидатів на створення
прийомних сімей (для дітей"
інвалідів та дітей, які мають
ВІЛ"контакт, контакт по
гепатиту С,гепатит C,
вроджені вади опорно"
рухового апарату,
неврологічні захворювання,
вади зору, серцево"судинні
захворювання) та
патронатних вихователів

2013 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
Київський
міський центр
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді

Бюджет міста
Києва

2013 " 100,0 
2014 " 100,0 
2015 " 100,0

Показник
продукту: 
100 % осіб
пройдуть
обов'язкове
навчання як
потенційні
кандидати на
створення
прийомних сімей
для дітей"
інвалідів

2) оплата праці патронатних
сімей та утримання в них
дітей віком від 0 до 18 років,
які залишилися без
піклування батьків, та дітей,
які опинилися в складних
життєвих обставинах

2013 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2013 " 353,64 
2014 " 1414,56 
2015 " 2121,84

Показник
продукту:
5 патронатних
батьків візьмуть
на виховання 5
дітей (2014 " 20
дітей та 20
патронатних
батьків, 2015 " 30
дітей та 30
патронатних
батьків)

3) забезпечення надання
наставниками послуг по
супроводу дітей, які
перебувають у закладах
інтернатного типу та
закладах тимчасового
перебування

2014 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2014 " 452,0 
2015 " 900,0

Показник
продукту: 
35 % дітей"
вихованців
інтернатних
закладів
матимуть
наставників для
підготовки до
самостійного
життя 

4) здійснити придбання за
кошти міського бюджету 5
(п'яти) приміщень для
відкриття дитячих будинків
сімейного типу з
оздобленням та
облаштуванням

2013 Служба у
справах дітей,
виконавчого
органу
Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
Головне
управління
житлового
забезпечення;
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет міста
Києва

2013 " 8540,0 Показники якості:
На 46 %
збільшиться
чисельність дітей,
влаштованих до
дитячих будинків
сімейного типу 

5) проведення заходів до
Дня усиновлення

2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
районні в м.
Києві державні
адміністрації

Бюджет міста
Києва

2011 " 20,0 
2012 " 25,0 
2013 " 30,0 
2014 " 30,0 
2015 " 30,0

Показник
продукту: 
7 % усиновлених
дітей щороку
будуть охоплені
заходами до Дня
усиновлення

6) надання соціальних
послуг щодо соціально"
психологічної допомоги
сім'ям, які взяли на
виховання дітей"сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування

2011 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації)

Бюджет міста
Києва

2011 " 500,0 
2012 " 620,0 
2013 " 720,0 
2014 " 820,0 
2015 " 920,0

Показник
продукту:
30 % осіб, які
виховують
дитину"сироту,
отримають
соціально"
психологічну
допомогу
фахівців

7. Забезпечення
тимчасовим
житлом дітей"
сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

1) впровадження
експерименту щодо
відкриття "соціальних
квартир" шляхом
будівництва (придбання) за
кошти міського бюджету
окремих 4"кімнатних
квартир з оздобленням та
облаштуванням

2013 " 2014 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(КМДА);
Київський
міський центр
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді;
Головне
управління у
справах сім'ї,
молоді та
спорту; Головне
управління
житлового
забезпечення

Бюджет міста
Києва

2013 " 1708,0 
2014 " 3700,0

Показники
якості:
Підготовка
приміщень для
відкриття 3
(трьох)
соціальних
квартир на 18
ліжко"місць для
соціалізації
дітей"сиріт,
випускників
інтернатів

2) забезпечення
функціонування "соціальних
квартир"

2014 " 2015 Служба у
справах дітей
виконавчого
органу
Київської
міської ради
(КМДА);
Київський
міський центр
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді;
Головне
управління у
справах сім'ї,
молоді та спорту

Бюджет міста
Києва

2014 " 150,0 
2015 " 450,0

Показники
якості:
Утримання та
забезпечення
умовами
тимчасового
проживання та
соціалізації
дітей"сиріт,
випускників
інтернатних
закладів на 18
ліжко"місцях

Додаткове матеріальне забезпечення

8. Розвиток
системи
додаткового
матеріального
забезпечення

1) запровадити надання
щорічної додаткової
фінансової допомоги
дитячим будинкам сімейного
типу для вирішення
матеріально"побутових
проблем

2013 " 2015 районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет міста
Києва

2013 " 330,0 
2014 " 600,0 
2015 " 750,0

Показники
якості:
Покращення
матеріально"
побутового
забезпечення 11
дитячих будинків
сімейного типу
(2014 " 20, 
2015 " 25)

Оздоровлення та відпочинок

9. Реалізація
права кожної
дитини на
оздоровлення
та відпочинок

1) оздоровлення та
відпочинок дітей"сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, та дітей, які
перебувають на обліку в
Службі у справах дітей як
такі, що опинилися в
складних життєвих
обставинах

II " III квартал
2011 " 2015

Служба у
справах дітей
виконавчого
органу Київради
(Київської
міської
державної
адміністрації);
районні в 
м. Києві
державні
адміністрації

Бюджет міста
Києва

2011 " 500,0 
2012 " 600,0 
2013 " 700,0 
2014 " 800,0 
2015 " 900,0

Показник
продукту:
Кількість путівок
для дітей " 270
(2014 " 300, 
2015 " 330)

Разом: Бюджет міста
Києва

2011 " 3584,8 
2012 " 4395,0 
2013 " 20168,24
2014 " 15842,96 
2015 " 14269,74

Всього: 
58260,74 тис.
грн.

Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат 
на виконання

Програми 
(тис. грн.)

I

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів,
усього, 

у тому числі: 3584,8 4395,0 20168,24 15842,96 14269,74 58260,74

Бюджет м. Києва 3584,8 4395,0 20168,24 15842,96 14269,74 58260,74

Кошти інших
джерел

" " " "

Про порядок денний пленарного засідання 
X сесії Київради VI скликання 30.11.2012

Рішення Київської міської ради № 653/8937 від  30 листопада 2012 року 
Враховуючи подання постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально
економічного розвитку, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про уточнення назв вулиць та площ у місті Києві
Рішення Київської міської ради № 480/8764 від 29 листопада 2012 року 

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Ки

ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести до порядку денного пленарного засідання X сесії Київради VI
скликання 30.11.2012 таке питання:

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011

№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”.
Заступник міського голови — секретар Київради

Г. Герега

1. Уточнити назви вулиць та площ міста Києва як такі, що не відповіда"
ють нормам сучасного українського правопису, згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адмініс"
трації) провести організаційно"правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь"
кої ради “Хрещатик”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі"
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна"
родних зв’язків та інформаційної політики і постійну комісію Київради з
питань культури та туризму.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 29.11.2012 № 480/8764

Перелік
вулиць та площ м. Києва, назви яких уточнюються

Заступник міського голови 
 секретар Київради
Г. Герега

№ п/п Стара назва Уточнена назва Розташування

Печерський район

1. Бесарабська площа Бессарабська площа між бульваром Тараса Шевченка, вулицею Хрещатик, Крутим
узвозом, вулицями Басейною та Червоноармійською

2. вулиця Лейпцигська вулиця Лейпцизька від вулиці Московської до кінця забудови

Солом'янський район

3. вулиця Виборгська вулиця Виборзька від вулиці Миколи Василенка до вулиці Борщагівської
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 26 грудня 2012 року

Скарби Азії
Виставку перлини східного мистецтва з приватних колекцій 
України влаштували у Музеї Ханенків
Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

Уперше в столиці Гільдія
анти варів У раїни від ри-
ла для иян перлини азій-
сь о о мистецтва з при-
ватних оле цій. Уні альна
вистав а розмістилася
залах Національно о м -
зею мистецтв імені Бо да-
на та Варвари Ханен ів.
Усі охочі змож ть відвідати
е спозицію, я а триватиме
до 20 січня.

Як повідомила завідувачка відді�

лом мистецтв країн Сходу Націо�

нального музею мистецтв імені Бог�

дана та Варвари Ханенків Галина Бі�

ленко, найціннішу частину пред�

ставленої мистецької збірки склада�

ють твори буддійського мистецтва

Китаю, Бірми, Тибету та Японії —

статуї Будди і бодхісатів (істот, які

мають здатність стати Буддою, на�

ближаються до нірвани), а також

ритуальні магічні предмети.

Перлинами виставки є ритуальні

вироби, виготовлені тибетськими

ювелірами — філігранні ладанки�гау

з образами божеств�захисників та ма�

гічні оздоби лами�оракула — мандала

(символічне зображення буддійсько�

го Всесвіту). Буддисти вірять, що гау,

священні медальйони, допомагають

досягнути цілей, саме тому ці амулети

необхідно носити з собою завжди.

Митці Сходу досягли віртуозної май�

стерності виготовляючи філігранні

“гау”, зображаючи на них божеств�

захисників і прикрашаючи камінням,

чеканкою чи ювелірною сканню.

“Буддхадхарма” — вчення Буд�

ди — виникло близько 2500 років

тому в Індії і було визнане багать�

ма східними народами з різними

культурними традиціями. З часом

буддизм виробив власну художню

мову, систему символів та ієрархію

численних персонажів. У буддій�

ському мистецтві одним з найваж�

ливіших є образ самого засновни�

ка вчення — принца Сіддхартхи Га�

утами, який після духовного про�

будження отримав ім’я Будди

(Просвітленого).

Серед кращих творів виставки —

китайська статуя Будди з чорного

мармуру часів династії Північної

Вей (Китай, V�VI ст.), бронзова

статуя коронованого Будди на тро�

ні та дерев’яна визолочена фігура

Будди Гаутами періоду династії

Конбаунг (1753�1885) з Бірми, а

також оздоблена кольоровими ла�

ками статуя Будди Аміди (Японія).

Цікаво, що чимало експонатів,

які представлені на виставці, мож�

на побачити і на ролику, котрий

розмістив музей Ханенків в ютубі.

Виставка триватиме в Націо�

нальному музеї мистецтв імені

Богдана та Варвари Ханенків до 20

січня

Святі п’ятичисельні мученики 
Євстратій, Авксентій, Євгеній, Мардарій
та Орест

Ці святі м чени и постраждали за Христа при імперато-
рі Діо летіані (284-305 рр.) в Севастії, Вірменії. Серед
перших християн, я і прийняли тоді м и, б в пресвітер
Аравійсь ої цер ви м чени Ав сентій, в ин тий до тем-
ниці.

Бачачи непохитність

християн, градоправитель

Саталіона, благородний

воєначальник святий Євст�

ратій, котрий був таємним

християнином, зважився на

відкрите сповідання віри, за

що був підданий катуван�

ням: його били, надівали

залізні чоботи, палили вог�

нем. Після цих жорстоких

мук його спалили, а муче�

нику Авксентію відрубали

голову. Побачивши їхню

мученицьку смерть, святий

Мардарій, котрий був з

простого народу, також спо�

відав свою віру і був повіше�

ний вниз головою.

Перед кончиною він ви�

голосив молитву: “Владико

Господи Боже, Отче Вседержителю...”, яка читається в кінці 3�ої години і на

полуночниці. Мученику Євгенію вирвали язик, відрубали руки і ноги і від�

сікли голову мечем. Молодий воїн святий Орест сповідав себе християни�

ном і за це представ перед судом. Він був засуджений до спалення на розпе�

ченому залізному ложі, куди зійшов підкріплений молитвою святого Євст�

ратія.

Передсмертна молитва святого Євстратія (“Величаючи, величаю Тебе,

Господи...”) читається на суботній полуночниці. Пам’ять святих п’ятичи�

сельних мучеників по особливому вшановується Православною Церквою.

Преподобний Мардарій, затворник 
Києво&Печерський

Преподобний Мардарій подвизався в Дальніх печерах в ХІІІ столітті. Ви�

різнявся серед інших ченців як великий пісник і молитвеник. У келії він не

мав нічого, крім одягу, який носив щодня. Завершив своє подвижницьке і

святе житіє преподобний Мардарій у затворі. Його нетлінні мощі до нашо�

го часу зберігаються в Дальніх печерах Києво�Печерської обителі

Інформацію надано Синодальним відділом Української 
Православної Церкви

Благовіст

п а т ю х н а

е о п е т о р а л ь

р і ч а п е р і

в е р т ю р а щ

н а р и і п а р а

м и р я а т а р

р а а з и м т

о б а х с а р а

Відповіді на сканворд 

У Києві з’явилася скляна
ялинка
Незвичайна п’ятиметрова 
конструкція потрапила 
до "Книги рекордів України"
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Днями на Печерсь
встановили найбільш в
У раїні ялин з пляшо
від шампансь о о заввиш-
и 5 метрів. Для її спо-
р дження б ло ви ориста-
но понад 1,5 тисячі чистих
с ляних пос дин. Після
від риття, ялин офіційно
занесли до “Кни и ре ор-
дів У раїни” я найвище
новорічне дерево, змонто-
ване зі с ла.

Як зазначив представник націо�

нального проекту “Книга рекордів

України” Ігор Підчибей, дана ялин�

ка дійсно унікальна. “За нашими да�

ними, вона — найбільша в Україні

такого типу. Тому вона потрапить до

нашого видання як найвища ново�

річна ялинка зі скляних пляшок”,—

розповів “Хрещатику” Ігор Підчи�

бей.

Висота незвичайного дерева ста�

новить 5 метрів, діаметр сягає 3 мет�

рів. Усього у роботі було задіяно 1570

пляшок з�під шампанського. За сло�

вами директора з маркетингу і рек�

лами однієї зі столичних торговель�

них мереж Яни Роговенко, спочатку

у організаторів проекту не було мети

потрапити в рекордсмени. “Нам ли�

ше хотілося перед Новим роком по�

дарувати людям свято, щось нове і

незвичайне. І ми вирішили, що таке

поєднання, як шампанське та ялин�

ка — найправильніше рішення для

гарного настрою”,— зазначила пані

Роговенко.

Використані для конструкції

пляшки усі порожні. Адже рідина у

склі просто не витримала б низької

температури повітря, яка спостері�

гається останнім часом на вулицях

міста. А щоб зберегти ялинку у на�

лежному стані та захистити від беш�

кетників, біля скляного дерева ви�

ставлено цілодобову охорону.

Побачити диво�творіння кияни

мають нагоду в Печерському районі

на вул. Мечникова, 18�а. Проте вар�

то поспішати, адже демонтують де�

рево вже 2�го січня. Цікаво, що до

кінця цього року в різних регіонах

нашої держави планується відкрит�

тя ще близько 20 подібних символів

Нового року, але значно менших

розмірів. До слова, найбільша ж

“шампанська” ялинка в Україні бу�

ла презентована минулого року у

кримському містечку Новий Світ.

На її спорудження затрачено понад

тисячу пляшок з�під ігристого, а ви�

сота лише трохи поступалася цього�

річній рекордсменці і становила 4

метри.

Світовий рекорд було встановле�

но напередодні 2010 року в одному з

розважально�торгових центрів Лит�

ви, у Вільнюсі. Новорічна ялинка,

складена з 2010 пляшок (місткістю

0,75 літра) ігристого вина. Її висота

сягала 7 метрів і 7 сантиметрів, діа�

метр — 4 метри, загальна вага — по�

над 3 т. Створювали ялинку 5 днів
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Для спор дження с ляної новорічної ялин и б ло ви ористано 1570 пляшо
з-під шампансь о о

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ВНЕСКУ
НА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ

СТРАХУВАННЯ
З ідно з внесеними змінами до За он У раїни "Про збір та облі єдино о

внес на за альнообов'яз ове державне соціальне страх вання" щодо сплати та
розподілення єдино о соціально о внес , для зарах ваня страхових оштів, я і
підля ають розподіл за видами за альнообов'яз ово о державно о соціально о
страх вання з 01.01.2013 ро , правлінням Пенсійно о фонд У раїни в
Шевчен івсь ом районі м. Києва від рито нові аналітичні рах н и Головном
правлінні Державної азначейсь ої сл жби У раїни.

Перелі аналітичних рах н ів для зарах вання єдино о соціально о внес
в правлінні Пенсійно о фонд У раїни в Шевчен івсь ом районі м. Києва

ПРИ СПЛАТІ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ, СЛІД ВКАЗУВАТИ НАСТУПНІ РЕКВІЗИТИ

ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ "ГАРЯЧОЇ" ЛІНІЇ: 440-61-07

Отрим вач УПФУ Шевчен івсь ом районі м. Києва

Код ЄДРПОУ 25087323

Бан отрим вача ГУДКСУ м. Києві

МФО бан 820019

Кредит рах н № аналітично о рах н

Призначення
платеж

од ЄДРПОУ ор анізації, од про рамної ласифі ації
видат ів та редит вання державно о бюджет / од
тимчасової ласифі ації видат ів та редит вання місцевих
бюджетів, розмір тариф єдино о внес (%), місяць, за
я ий проводиться сплата внес .

У зв'яз зі зміною стр т ри тариф (ви лючення с ладової по посл ам з ТО та ПР
систем протипожежної автомати и й димовидалення) та переобмір приб дин ової
території, КП "РЕО-4" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій, розрахованих з ідно з Поряд ом, затвердженим постановою КМУ
від 01.06.2011 № 869, подані до КМДА на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и
надання цих посл відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА) від 09.03.2011
№ 307. Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин .

За важення і пропозиції приймаються на адрес : б л. Роллана Ромена, 11-А, м. Київ, 03170,
до 9 січня 2013 ро .

з/п Адреса б дин Тариф, рн/ в.м в місяць
Тариф, рн/ в.м в місяць
для першо о поверх

1. В л. Коласа Я ба 2,55 2,06

У зв'яз із введенням в е спл атацію нових б дин ів, зростанням мінімальної з/п, цін на
енер орес рси, матеріали тощо, ТОВ "Лі ожитлосервіс" повідомляє, що тарифи на посл и з
тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом,
затвердженим постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869, надано до Київсь ої місь ої державної
адміністрації на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл
відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА) від 09.03.2011 р. №307. Детальна
інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції приймаються за адресою: 03191, м. Київ, в л.Ломоносова 58-А до
7 січня 2013 р.

Деснянсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в я ості відповідача Колесни Ярослава
Васильовича в с дове засідання, я е призначено на 17.01.2013 р. в 15.30 для часті роз ляді
цивільної справи за позовом ПАТ "Бан "Фор м" до Колесни Я.В. про стя нення забор ованості
( абінет № 37, пр. Мая овсь о о, 5-в, м. Київ).

С ддя В.О. Сенюта

Втрачене посвідчення помічни а с дді Апеляційно о с д Київсь ої
області на ім'я Момот Олени Юріївни вважати недійсним.

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

п/п Адреса б дин Тариф рн/м в. в місяць Тариф рн/м в. в місяць
для першо о поверх

1 Композитора Мейт са, 4-А 3,32 2,98

2 А адемі а Вільямса, 5-А 3,54 3,03

№
з/п

Новий
символ
"ССС" з
01.01.
2013 р.

Розміри єдино о внес № аналітично о
рах н

1 101

Єдиний внесо нарахований роботодавцями на с ми заро-
бітної плати (36,76%-49,7%; 36,3%, 45,96%, 8,41%, 3,6%,
2,85%, 6,1%, 5,3%, 5,5%); вина ороди за до оворами ЦПХ
(34,7%; 2,6%); допомо и по тимчасовій непрацездатності
(33,2%; 2%).

37198101002630

2 102 Єдиний внесо нарахований на с ми рошово о забезпе-
чення війсь овосл жбовців (34,7%, 2,6%). 37197102002630

3 103
Єдиний внесо нарахований на с ми рошово о забезпе-
чення бать ів вихователів або добровільна часть пенсій-
ном страх ванні (33,2%).

37196103002630

4 104
Дли фізичних осіб підприємців, т.ч, я і обрали спрощен
систем оподат вання та осіб, я і проводять незалежн
професійн діяльність (34,7%).

37195104002630

5 105

Для фізичних осіб підприємців, т.ч, я і обрали спрощен
систем оподат вання, осіб, я і проводять незалежн про-
фесійн діяльність, та я і бер ть добровільн часть стра-
х ванні на за альнообов'яз ове державне соціальне страх -
вання зв'яз з тимчасовою втратою працездатності та
втратами, з мовленими похованням (36,6%).

37194105002630

6 106

Для фізичних осіб підприємців, т.ч. я і обрані спрощен сис-
тем оподат вання, осіб, я і проводять незалежн професій-
н діяльність, та я і бер ть добровільн часть страх ванні
на за альнообов'яз ове державне соціальне страх вання від
нещасно о випад на виробництві та професійно о захворю-
вання, я і спричинили втрат працездатності (36,21%).

37193106002630

7 107

Для фізичних осіб підприємців, т.ч. я і обрали спрощен
систем оподат вання, осіб, я і проводять незалежн про-
фесійн діяльність, та я і бер ть добровільн часть стра-
х ванні на за альнообов'яз ове державне соціальне страх -
вання зв'яз з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, з мовленими похованням, і від нещасно о ви-
пад на виробництві та професійно о захворювання, я і
спричинили втрат працездатності (38,11%).

37192107002630

8 108 Добровільна часть на випадо безробіття (1,5%). 37191108002630

9 109 Добровільна часть зв'яз з тимчасовою втратою праце-
здатності (1,9%). 37190109002630

10 110
Добровільна часть від нещасно о випад на виробництві
(1,51 %) або доплата до фонд нещасних випад ів пов'яза-
на із зміною лас ризи .

37190110002630

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

Перлинами вистав и є рит альні предмети, ви отовлені тибетсь ими ювелірами
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Бадмінтон. Дмитро Завадський — переможець
європейського турніру
У Стамб лі (Т реччина) завершився європейсь ий т рнір з бадмінто-

н (International Series). Йо о переможцем став Дмитро Завадсь ий. У
фіналі раїнець обі рав поля а Адріана Джол о з рах н ом 21:19,
21:19. У парном виді про рами раїнсь ий жіночий д ет Анастасія
Дмитришин та Дарина Самарчанц посіли третє місце. “Бронзовими”
та ож стали Віталій Конов і Єлизавета Жар а мі сті

Теніс. WTA та АТР опублікували рейтинги 
найкращих спортсменів
Жіноча тенісна асоціація (WTA) в понеділо оп блі вала оновлений

рейтин ращих тенісисто світ . З ідно з новою версією, в ТОП-100,
я і раніше, раїно немає. Першою ра ет ою нашої раїни знов ста-
ла Леся Ц рен о, піднявшись з 118 на 117 місце. Еліна Світоліна,
втративши вісім п н тів, оп стилася на 120 позицію. Катерина Бонда-
рен о, я і раніше, 136-та. Юлія Бей ельзімер і Катерина Козлова під-
нялися на одн позицію ожна, і займають тепер 178 і 181 ряд и рей-
тин відповідно. Оль а Савч оп стилася із 189 місця на 191-те. У
ТОП-20 всі тенісист и залишилися на олишніх позиціях. Лідер світо-
во о рейтин спортсмен а з Білор сі Ві торія Азарен о випереджає
росіян Марію Шарапов на 550 очо . Трій зами ає амери ан а
Серена Уїльямс.
У чолові ів та ож визначили най ращо о. Ним став серб Нова Джо-
ович, одраз ж за ним розмістився Роджер Федерер із Швейцарії. На
третьом місці британець Енді Маррей. Серед раїнців най спішні-
шим тенісистом залишився Оле сандр Дол ополов — 18 місце.
У др ій сотні рейтин всі раїнсь і спортсмени та ож залишилися

на олишніх позиціях: Сер ій Стаховсь ий — 103, Ілля Марчен о —
140, Іван Сер єєв — 155, Сер ій Б б а — 186

Стрибки у воду. У Києві завершився відкритий
Кубок України
У столичном басейні ЦСК ЗСУ фініш вав VII Від ритий К бо У ра-

їни зі стриб ів вод , я ий зібрав близь о соро а спортсменів з 9 ра-
їн. Господарям зма ань дісталася левова част а на ород, зо рема і всі
золоті. Лідери синьо-жовтої збірної підтвердили свій лас. Зо рема
Олена Федорова свят вала перемо в обох олімпійсь их дисциплі-
нах зі стриб ів з триметрово о трамплін . Чемпіон а Європи Юлія Про-
опч перемо ла стриб ах з виш и

Шорт�трек. Визначились вітчизняні учасники
юнацького континентального спорт*фестивалю
На ХІ Європейсь ом юнаць ом олімпійсь ом фестивалі, що че-

рез два місяці старт є Брашові (Р м нія), з шорт-тре У раїн
представлятим ть чотири часни и. Вирішальним стартом відборі
на зма ання овзанярів став юніорсь ий чемпіонат У раїни. За с -
мою рез льтатів вист пів на трьох дистанціях (500 м, 1000 м і 1500
м) до Брашова поїд ть ияни Юлія Кромідо і Володимир Гандей, а
та ож хар ів’яни Марія Дол ополова та Станіслав Омельчен о. Під
час Європейсь о о юнаць о о олімпійсь о о фестивалю спортсме-
ни розі рають вісім омпле тів на ород із зимових видів спорт

Температура —1°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 90 %

Температура +1°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура —1°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 94 %

Прогноз погоди на 26 грудня 2012 року

ОВНАМ ліпше присвятити день інтеле т альній діяльності та ці-
авом спіл ванню. По линайте свіж інформацію, задовольняйте
роз мовий олод, хапайте все на льот . У бесідах при от йтеся до
протистоянь д мо та ар ментів, одна це не має стати приводом
для відмови від об оворення животрепетних тем чи нехт вання с -
перечливою інформацією.
ТЕЛЬЦІ, заверш йте поточні справи, натомість є сенс приділи-

ти пильніш ва ви ідним зв’яз ам, отриманню фінансової інфор-
мації. При оформленні по по , заповненні до ментів, що відоб-
ражають ваш матеріальний стан, б дьте пильними: можливі по-
мил и, неточності через елементарн не важність. Я що мріяли
про вдал по п — мерщій до ма азин !
БЛИЗНЯТА заре оменд ють себе др желюбною, ці авою осо-

бистістю, що володіє ма ією слова, віддає перева ло іці, фа там,
роз м перед емоціями. На тлі злетів на падінь день обіцяє завер-
шитися трі мфальною перемо ою над не араздами.
РАКИ, підводьте підс м и мин ло о місяця, заверш йте давні

прое ти. День має армічний підте ст, тож оли таємні с мніви то-
читим ть шашелем д ш чи почн ть ата вати не аразди, це і є та
приреченість, я смиренно слід пройти, “розр ливши” ч жі проб-
леми, та винести войовничі напад и оле , розплатившись за це
жертовне еройство оловним болем. Остері айтеся д ховних та
інтеле т альних спо с, є ризи стати жертвою пліто .
ЛЕВАМ поталанить знайти ори інальний вихід із б дь-я ої с р -

ти. Т т ви матимете шанс на іль а винахідливих рішень. Взаєми-
ни з людьми, я им довіряєте, розвиватим ться непро нозовано.
Дивіться на речі масштабно, не заци люючись на власній персоні
та особистих інтересах, тоді з іль ох варіантів ви інт їтивно вибе-
рете най ращий.
ДІВИ, життя піднесе чимало сюрпризів. Я що вчасно і правиль-

но ловите тенденції реальності, ваші почини виявляться вдалими
і, незважаючи на стреси, порад ють приб т ами. Ширше ви орис-
тов йте перевірені надійні зв’яз и і не заб вайте про вже напра-
цьований досвід. І нехай чемність, привітність, дипломатичність
стан ть для вас вірними с п тни ами!
ТЕРЕЗИ, в інформаційній сфері ви поч ватиметеся, я риба

воді, обмінюйтеся досвідом, ці авими новинами, розширюйте о-
ло спіл вань, вчіться знаходити потрібн інформацію, задоволь-
няючи свою допитливість. Головне – не давати обіцяно і не віша-
ти ло шин на в ха наївним особам, зачарованим вашою вродою.
СКОРПІОНИ, віддайте перева дрібним діловим питанням,

внесіть точнення та виправлення до фінансових до ментів, де
ймовірні с перечності в отриманих даних. Спіл вання, р х і від-
с тність страх перед е спериментами є запор ою спіх . Аби по-
долати перепони, р хайтеся вперед — тоді все с ладеться ч дово.
І вдалий збі обставин, часть доброзичливця, по ровителя чи по-
радни а зі рає т т провідн роль.
СТРІЛЬЦІ по- еройсь и отові йти в бій на захист ч жих інтере-

сів, втім, п ття від то о не б де, ваші заперечення лише піддад ть
жар в топ самолюбства опонентів та спон атим ть до продов-
ження полемічних д елей. Сила в цей час без мовно на вашом
боці, а ось істина зовсім не обов’яз ово, тож розбити в п х і прах
с противни а під впливом енер етично о натис не вдасться!
Зрештою... мир і др жба між вами все-та и восторжеств ють!
КОЗОРОГИ, присвятіть день повся денним т рботам. Але не

нама айтеся втисн тися в жорст і рам и і не пред’являйте стро их
претензій близь им, оле ам. Бо найпильніший онтроль не спри-
ятиме прис оренню процес , ди таторсь ий тис , навпа и, при-
зведе до хилянь від безпосередніх обов’яз ів. А тивно наванта-
ж йте мозо , висо ий інтеле т альний тон с позитивно вплине на
здоров’я.
ВОДОЛІЇ, вашими б в стами та мед пити, спіл вання вільній

невим шеній атмосфері принесе найбільш насолод я вам, та і
оханим, др зям, оле ам, дітям, енер опотенціал зросте. Різниця
по лядів, інтересів, соціально о стат с не завадить провести при-
ємно час та дізнатися ба ато ці аво о. До ба атьох завітають лю-
бовні ян оли, з радістю з стріньте їх та прийміть дари небесних
посланців.
РИБИ, віддайте перева заняттям інтеле т ально о хара тер ,

спіл ванню, більше р хайтеся, змінюйте обстанов . Хатні лопо-
ти та ож потреб ють невід ладної ва и і, с оріш за все, по лин ть
вас з оловою, перетворивши на неврастені а. Домочадці, оле и
в цей час здатні на несподівані витів и та б нтарсь і вибри и, що
додасть проблем.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Будівельник" виявився 
сильнішим у столичному дербі
Лідер Суперліги завдав поразки БК "Київ"
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Цей день в історії 26 грудня

1933 – в рез льтаті злиття ом-
паній "Тобата імоно" і "Ніхон саньо"
б ла заснована японсь а автомобі-
леб дівна орпорація (з 1 червня
1934 ро "Ніссан мотор" — др ий
за величиною виробни автомобілів
Японії після омпанії "Тойота")
1935 – на Гавайсь их островах

здійснена спроба з пинити ви-
верження в л ан авіабомбард -
ванням
1977 – Президія Верховної Ра-

ди СРСР засн вала звання "На-
родний читель СРСР"
1982 – традиційній номінації

ж рнал "Тайм" "людиною ро "
названо... омп'ютер
1994 – Дніпродзержинсь
рочисто від рито перш чер
ново о мостово о переход через
Дніпро, до с лад я о о війшли
два мости, шість шляхопроводів і
еста ада
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Спортивні новини

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У вітчизняній С пер-
лізі відб вся матч,
я ом зійшлися дві
столичні оманди —
“Б дівельни ” та
“Київ”. Відс тність
лідера ата “вов ів”
Ентоні Г дса завади-
ла їм нав’язати бо-
ротьб лідер пер-
шості. У підс м
“б дівельни и” без
особливих проблем
перемо ли з рах н-
ом 88:69. Вирі-
шальною стала пер-
ша чверть, в я ій
підопічні Айнарса
Ба атс іса здоб ли
перева 15 очо .
Серед інших ці авих
рез льтатів відзначи-
мо виїзн перемо
марі польсь о о
“Азовмаш ” над юж-
ненсь им “Хімі-
ом” — 88:66.

Поєдинок у столичному

Палаці спорту, де зустріча�

лися дві місцеві команди

“Будівельник” та “Київ”,

обіцяв бути дуже напруже�

ним. Попри те, що наразі

колективи займають діамет�

рально протилежні рядки у

турнірній таблиці, все ж дер�

бі є дербі і в ньому завжди

можна сподіватися на не�

сподіванку. Лідер першості

“Будівельник” підійшов до

матчу у всеозброєнні — май�

же всі ключові виконавці бу�

ли готові вийти на майдан�

чик. А ось у “Києва” через

пошкодження не зміг взяти

участь у грі лідер атак Ентоні

Гудс, що неабияк ускладни�

ло життя “вовкам”. Хоча

першу половину стартової

чверті обидва клуби провели

на рівних.

Вкидання м’яча виграли

гравці “Києва”, саме вони

зусиллями Джастіна Робін�

сона і відкрили рахунок у зу�

стрічі. Варто зазначити, що

саме американський легіо�

нер став чи не єдиним бас�

кетболістом, який активно,

а головне, результативно в

ці хвилини діяв у складі

своєї команди. Втім, на всі

його результативні кидки

“будівельники” відповідали

своїми, тому не дивно, що у

середині першої чверті раху�

нок був рівним. Але вже за

кілька хвилин перебіг подій

на майданчику кардинально

змінився. “Гладіатор” Сер�

гій Горбенко записав у свій

актив два дальніх влучання,

які допомогли здійснити ри�

вок “Будівельнику”. Згодом

набраними очками відзна�

чився партнер Сергія, Дай�

нюс Шаленга, і таким чи�

ном на першу перерву

команди пішли за рахунку

31:16 на користь лідера чем�

піонату.

На початку другої чверті

гравці “Будівельника” спро�

бували зміцнити свою перева�

гу, і досить швидко відрив у

рахунку від “Києва” становив

20 очок. “Будівельник” домі�

нував на щитах і атакував з

відмінним відсотком реаліза�

ції, змушуючи “вовків” роби�

ти поспішні кидки. Матч не

перетворився на односторон�

нє побиття противника лише

завдяки відмінній грі Джарро�

да Джонса, центровий “Ки�

єва” домінував над своїми су�

перниками і не дозволяв “бу�

дівельникам” остаточно за�

крити питання про перемож�

ця у дуелі. Стараннями амери�

канця “Києву” вдалося трохи

підтягнутися у рахунку за 4

хвилини до великої перерви,

що змусило Айнарса Багатскі�

са взяти тайм�аут за рахунку

25:39. Втім, Джаррод Джонс

навіть не думав зупинятися, і

від колишнього гандикапу

“Будівельника” залишилося

лише 10 пунктів — 29:39. Далі

команди продовжували обмі�

нюватися гострими атаками, в

яких влучнішими були “буді�

вельники”, тож після полови�

ни зіграного матчу вони вели у

рахунку 47:25.

Другу половину зустрічі

своїм дальнім кидком від�

крив Малкольм Ділейні, по�

вернувши “Будівельнику”

цілком комфортну різницю

в 15 пунктів. Відмінна гра

американця, а також Кос�

тянтина Анікієнко багато в

чому сприяла тому, що на

останню чверть “гладіато�

ри” вийшли з більш ніж

впевненою перевагою —

61:41. На завершальному

відрізку часу баскетболісти

грали впевнено та розкуто,

що дозволило їм завершити

перемогою цю зустріч. У під�

сумку — 88:69 на користь лі�

дера чемпіонату

Завдавши пораз и БК "Київ", бас етболісти "Б дівельни а" здоб ли 8-м перемо поспіль
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