
Соціальні послуги для киян
стануть доступнішими
У столиці побільшає фахівців галузі, завдання яких — 
допомагати знедоленим
Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Робота соціальних пра-
цівни ів є надзвичайно
важливою для с спіль-
ства, адже дозволяє
виявляти та надавати
допомо цілим сім’ям
або о ремим особам,
що опинилися с р т-
них життєвих сит аціях.
Тож в рам ах ви онан-
ня соціальних ініціатив
Президента У раїни
Ві тора Ян овича в
мин лом році до від-
повідних ор анізацій в
У раїні приєдналося 12
тисяч фахівців із соці-
альної роботи. Зо рема
в Києві їхня іль ість
збільшилася на 201
особ . Про підс м и ді-
яльності столичних со-
ціальних сл жб в 2012
році та плани на поточ-
ний рі йшлося вчора в
КМДА.

Як зазначив директор Київ�

ського міського центру соціаль�

них служб для сім’ї, дітей та мо�

лоді Валерій Танцюра, завдяки

активній діяльності його пра�

цівників у 2012 році було вияв�

лено 1417 нових сімей киян, які

перебувають у складних життє�

вих обставинах. Тому збільшу�

вати кількість соціальних пра�

цівників будуть і надалі. До цієї

роботи планується залучити ще

354 фахівця.

"Наразі штати працівників

центрів соціальних служб збіль�

шено майже вдвічі, отже основ�

ним завданням на 2013 рік стане

налагодження практичної ді�

яльності нових співробітників,

їхньої методичної та супервізій�

ної роботи. Адже кризова ситу�

ація може виникнути в будь�

якій сім’ї з різних причин, а со�

ціальні служби мають оператив�

но реагувати та допомагати міс�

тянам долати проблеми",— роз�

повів "Хрещатику" Валерій Тан�

цюра.

За його словами, впродовж

минулого року фахівці мережі

центрів соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді надали

573 360 індивідуальних та гру�

пових соціальних послуг, які от�

римали 167 739 киян, які потра�

пили в скрутне становище.

У мережі центрів мешканці

столиці можуть отримати допо�

могу стосовно алко�, наркозалеж�

ності, насильства, ВІЛ\СНІДу.

Також особливу увагу соціальні

працівники приділяють дітям,

позбавлених батьківського пік�

лування, прийомним сім’ям,

дитячим будинкам сімейного

типу та дітям і молоді з інвалід�

ністю. Зокрема за ініціативи

РДА почали працювати два ре�

абілітаційні центри соціально�

психологічної допомоги молоді

з функціональними обмежен�

нями в Оболонському та Соло�

м’янському районах.

Сприяють фахівці центрів і

популяризації та розвитку сі�

мейних форм виховання. Так,

завдяки співпраці зі столичною

Службою у справах дітей було

підготовлено 202 кандидати у

прийомні батьки, батьки�вихо�

вателі, опікуни, що на 34 особи

більше, ніж в 2011 році. Підтри�

мують і дітей�сиріт, які закінчи�

ли навчання, та молодих людей,

що опинилися під слідством.

Активно співпрацюють цен�

три з партнерськими організа�

ціями щодо профілактики соці�

ально небезпечних інфекцій у

молодіжному середовищі. В

2012 році проведено 1906 швид�

ких тестів за добровільною зго�

дою дітей від 14 до 18 років на

ВІЛ�інфекцію, гепатити В та С.

Як зазначив пан Танцюра, ще

однією важливою віхою роботи

мережі центрів є попередження

насильства у сім’ї. Зазначимо,

що в кожному з 10�ти районних

центрів працює спеціально під�

готовлений фахівець, тож реагу�

вати на проблеми таких родин

вдається досить оперативно.

Окрім того, була проведена

значна інформаційна та про�

світницька робота серед меш�

канців столиці для попереджен�

ня випадків насильства.

Нарощувати темпи роботи та

допомагати все більшій кількості

знедолених працівники столич�

них центрів планують і в цьому

році. Як зауважив Валерій Тан�

цюра, серед актуальних питань

залишається відкриття в столиці

соціального гуртожитку та забез�

печення житлом 26�ти сиріт.

За словами Міністра освіти, науки, мо�

лоді та спорту Дмитра Табачника, прове�

дення медичних оглядів саме у школах

підтримують батьки, зокрема за таке рі�

шення висловилися понад 84 % з них під

час проведення "загальноукраїнських

батьківських інтернет�зборів".

Як розповіла "Хрещатику" мама двох

школярів Катерина Тарасенко, така сис�

тема медичного огляду заощадить віль�

ний час для батьків. "Це значно зручні�

ше, адже фахівець як і в поліклініці, так і

в школі, на місці, зробить загальний ог�

ляд дитини, а присутність при цьому ко�

гось із батьків ніяк не впливає на резуль�

тат обстеження,— переконана жінка.—

Якщо у мене виникне необхідність об�

стежити дитину ще раз, тоді я вже сама

відведу її до відповідного фахівця".

Нині, на жаль, існує проблема, коли

деякі безвідповідальні батьки легковаж�

но ставляться до здоров’я дітей, ігнору�

ють відвідання лікаря з метою їх профі�

лактичного огляду або ж отримують фор�

мальні довідки. Натомість у школах мед�

обстеженням будуть охоплені всі учні. Це

дасть змогу вчасно виявляти захворю�

вання чи схильність до них та надавати

школярам меддопомогу.

Голова постійної комісії Київради з пи�

тань гуманітарної політики Алла Шлапак

переконана, що медогляд учнів загально�

освітніх шкіл має бути обов’язковим і

проходити не рідше двох разів на рік. З

ініціативи депутата Київради обов’язкова

диспансеризація київських школярів бу�

ла запроваджена рішенням Київради ще у

2009 році, і поширити цю практику на

державному рівні вона закликала давно.

Огляд дітей фахівцями безпосередньо на

базі навчально�виховних закладів, як її

нова ініціатива, почав впроваджуватися

наприкінці минулого року. "Ми зустріча�

лися з батьківськими комітетами, з педа�

гогічними колективами. Зокрема, як пі�

лотний проект було запроваджено огляд

дітей педіатром, офтальмологом та сто�

матологом на базі шкіл та дитсадків",—

зазначила пані Шлапак.

Водночас вона наголошує, що в зако�

нодавстві існують значні прогалини щодо

виконання батьківського обов’язку сто�

совно збереження здоров’я дітей. "В су�

часних економічних реаліях, на жаль,

батьки поставлені в умови, коли робото�

давець рідко готовий надати їм можли�

вість повноцінно доглядати навіть за хво�

рою дитиною, не кажучи вже про профі�

лактичні медогляди. В цю ситуацію по�

винна втрутитися держава. Має бути по�

силений контроль за виконанням реко�

мендацій лікарів, але для цього й батькам

потрібно створити відповідні умови —

про це також не повинен забувати уряд та

парламент, запроваджуючи будь�які но�

вовведення",— зауважила Алла Шлапак.

За її словами, невирішенною залишаєть�

ся й проблема із забезпеченням навчаль�

них закладів відповідними медичними

кадрами та їхнє підпорядкування

У школах поновлять медогляди
Це дасть змогу вчасно виявляти захворювання та надавати дітям 
медичну допомогу

Кризова сит ація може вини н ти в б дь-я ій сім`ї з різних причин, а соціальні сл жби мають оперативно реа вати та допома ати містянам долати
проблеми

Федір ЛАПІЙ:
"Щоб не було епідемій, треба
максимально � на 95 % імунізувати
населення" 
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Столична медицина на порозі змін 
Цьо оріч реформ вання ал зі охопить сі райони
міста
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В КМДА зміняться номери
телефонів 

Це пов’язано зі зміною оператора
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50 тисяч відвідувачів 
привабила виставка квітів 
у льодяних брилах
Я повідомили "Хрещати " в КО "Київзелен-

б д", станом на 14 січня вистав вітів ризі на
Співочом полі відвідали понад 50 тис. иян та
остей міста. За важимо, та а е спозиція сто-
лиці ор анізована вперше. Представлені роботи
особливо ці аві в нічний час, оли за допомо ою
діодно о освітлення можна спостері ати барвисте
сяйво льод . Аби вбере ти форми фі р від пере-
падів температ ри, е спонати встановлені під на-
вісом. На адаємо, "Вистав а вітів Сні ової Коро-
леви" триватиме до 27 січня. Працює вона щодня
з 9.00 до 21.00. Вартість вит а — 25 рн, для ді-
тей до 7 ро ів і пенсіонерів — вхід без оштовний.
Тим часом на території НСК "Олімпійсь ий" за-
працював пар льодових с льпт р. Це спеціаль-
ний зимовий додато до е с рсії оловною спор-
тивною ареною раїни. Зайшовши до чаші стадіо-
н , тепер можна посидіти на тренерсь ій лаві й на
рижаном троні або ж сфото раф ватися біля фі-
ри ес імоса. Всьо о т т представлено сім е с-

понатів із рижаних брил, серед я их та ож Олім-
пійсь ий Ведмеди та аз ові Коза и

У метрополітені 
почастішали випадки 
травмування пасажирів

За мин лий рі на станціях Київсь о о метропо-
літен трапилося 82 випад и травм вання паса-
жирів. Причиною 42-х із них стала особиста не-
обережність пасажирів. До 30-ти травматичних
випад ів призвело пор шення Правил орист -
вання підзем ою, а саме: переб вання на станціях
в стані ал о ольно о сп’яніння, бі по платформі
та сходах, недотримання заходів індивід альної
безпе и під час р х на ес алаторі тощо. Через
по іршення самопоч ття за звітний період трав-
м валося 8 пасажирів, ще двоє отримали травми
з інших причин. 37 % від за альної іль ості трав-
мованих — це люди похило о ві . Одна 9-ти
випад ах травми різної тяж ості отримали діти ві-
ом від 2-х до 7-ми ро ів. При цьом 8 із них трав-
м валися на ес алаторах. Порівняно з 2011 ро-
ом, травм вання дітей збільшилось на 4 випад-
и. Тож метрополітен занепо оєний та ою не а-
тивною динамі ою та в отре на олош є — до с о-
єння дітьми травмонебезпечних вчин ів призво-
дить безвідповідальність бать ів та недотримання
Правил орист вання підзем ою

У столиці 
відбудеться фестиваль 
"Вечори французького 
кіно"
З 24 до 30 січня К льт рном центрі "Кіноте-

атр "Київ" триватиме фестиваль "Вечори фран-
ц зь о о іно". Цьо о ро захід пройде місті
вже ввосьме. Традиційно столичним лядачам
представлять панорам най чніших франц зь их
інопрем’єр 2012 ро . За алом протя ом тижня
відвід вачі інотеатр "Київ" матим ть змо по-
знайомитися з 5-ма стріч ами: омедією "Кохан-
ня на інчи ах пальців", божевільною любовною
омедією "Психи", драмою "Рай ч довись ", чор-
ною омедією "Ш рхіт би ів льод " та омедією
в стилі пан "Вели а вечір а". Ор анізатори пові-
домляють, що всі фільми транслюватим ться мо-
вою ори інал з раїнсь ими с бтитрами. На а-
даємо, найяс равіші фільми Франції 2011 ро ,
що отримали визнання рити ів і лядачів на фес-
тивалях і в інотеатрах в сьом світі, мин ло о
ро б ли по азані Києві, Дніпропетровсь ,
Одесі, Хар ові, Львові, Донець , Запоріжжі та ін-
ших містах рам ах "Вечорів франц зь о о і-
но"

ТРАМВАЙ ДО ПУЩА�
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Уряд вирішив відновити профіла тичні медичні о ляди чнів
навчальних за ладах. Відповідн постанов , я ою внесені зміни
до Поряд здійснення медично о обстеження чнів за ально-
освітніх навчальних за ладів, б ло хвалено 14 січня цьо о ро-

на засіданні Кабмін . З ідно з до ментом, обов’яз ові ме-
дичні профіла тичні о ляди проводитим ться щоро медични-
ми працівни ами безпосередньо ш олах.
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"Київавтодор" розпочне комплексний ремонт
доріг навесні
У зимовий час підприємства КК "Київавтодор" проводять профіла тич-

ний ремонт дорожньої мережі. Відповідні сл жби щодня обстеж ють
стан проїжджої частини щодо аварійно-небезпечної ям овості, виявля-
ють пош одження й після проведення попередньої оброб и пломб ють
їх за допомо ою холодно о асфальтобетон . Ці превентивні заходи ви-
он ються для то о, щоб до весни ями не розростались розмірах, по-
відомляють КК "Київавтодор". Та і роботи вже проведені на Бровар-
сь ом проспе ті, Р санівсь ій набережній, в лицях К рнатовсь о о,
Жмачен а, Празь ій, Ольжича, Телі и, Малопідвальній, на Мос овсь ом
мост . В орпорації на олош ють, що за низь их температ р можна пра-
цювати тіль и з холодними асфальтобетонними с мішами. До поточно-
о ремонт із застос ванням арячих асфальтобетонних с мішей дорож-
ни и візьм ться навесні, оли температ ра повітря ся не +8 рад сів

У столиці стартує конкурс "Сім’я року"
В Києві розпочався прийом до ментів для часті в місь ом он-
рсі "Сім’я ро ". Переможець отримає спеціальн премію. Під час

відбор часни ів врахов ватиметься ні альність сім’ї, а саме: дотри-
мання висо их норм моралі та тр дової ети и, збереження національ-
них та д ховних традицій. Та ож серед ритеріїв — відповідальне
бать івство та дося нення сім’ї в с спільном житті, наявність творчих
на ових чи льт рних здоб т ів. Усі охочі мають подати до менти
до 1 люто о 2013 ро . За додат овою інформацією можна зверн ти-
ся до правління сім’ї, молоді та спорт Департамент освіти й на и,
молоді та спорт КМДА за телефоном 483-35-25. Переможців он р-
с визначать до 1 березня на засіданні місь ої он рсної омісії

В апараті КМДА зміняться номери телефонів
У січні цьо о ро пройде зміна номерів телефонів підрозділів апара-

т КМДА. Це пов’язано зі зміною оператора. Та , подати запит на от-
римання п блічної інформації можна б де за номерами телефонів:
(044) 202-76-00 або (044) 202-71-18. Номер телефон відділ інфор-
маційно о забезпечення (прес-сл жби) Управління інформаційно о за-
безпечення та дост п до п блічної інформації апарат КМДА залишає-
ться без змін. Представни и ЗМІ, я і раніше, змож ть звертатися із
запитами та зверненнями за номером телефон (044) 279-24-11. А -
редитація на події за частю ерівництва КМДА відб ватиметься за но-
мерами: (044) 202-76-42 та (044) 279-24-11. Змінюються та ож і теле-
фони правління звернень ромадян апарат КМДА. Та , до відділ
особисто о прийом ромадян можна б де зверн тися за номерами:
(044) 202-75-33 та (044) 202-74-22. Телефони відділ опрацювання
письмових звернень ромадян б д ть та ими: (044) 202-74-36, (044)
202-76-14, а телефон/фа с: (044) 202-74-42. Телефон відділ аналі-
тичної роботи та онтролю зміниться на (044) 202-75-79, теле-
фон/фа с: (044) 202-76-33.
Зміняться та ож і номери телефонів заст пни ів олови КМДА. Та ,

номер телефон /фа с приймальні першо о заст пни а олови КМДА
Оле сандра Маз рча а б де та им: (044) 202-75-77. Зателефон вати
до приймалень заст пни ів олови КМДА можна б де за номерами: те-
лефон приймальні Анатолія Гол бчен а: (044) 202-75-95, теле-
фон/фа с: (044) 202-76-23; телефони приймальні Р слана Крамарен-
а: (044) 202-76-11, (044) 202-74-24; телефони приймальні Михайла
К ч а: (044) 202-74-05, (044) 202-74-89; телефон приймальні Леоніда
Новохать а: (044) 202-74-44; телефон/фа с приймальні Оле сандра
П занова: (044) 202-74-55.
Після зміни номерів підрозділів апарат КМДА нові онта тні дані б -

д ть оприлюднені на сторін ах стр т рних підрозділів та посадовців
на офіційном веб-порталі иївсь ої влади: http://kievcity.gov.ua

Трамвайний маршрут № 12 відновив 
свою роботу
Від чора відновлено робот трамвайно о маршр т № 12 спол чен-

ням "Контра това площа — П ща-Водиця, 14 лінія". Я повідомили
"Хрещати " КП "Київпастранс", на цьом маршр ті завершено робо-
ти з лі відації наслід ів значних сні опадів та налипання сні на зеле-
ні насадження лісової траси. Та , на ділянці від площі Шевчен а до П -
щі-Водиці б ло прибрано повалені дерева та відновлено трамвайні о-
лії й онта тн мереж . Я зазначають транспортни и, робот тимчасо-
во о автоб сно о маршр т № 12А, я ий б ло ор анізовано на період
за риття трамвайно о р х , б де припинено

За несвоєчасне прибирання снігу вручено 
понад 7 тисяч приписів
Із почат сні опадів (від 3 р дня мин ло о ро ) за несвоєчасне

прибирання сні та б р льо на балансових територіях пор шни ам
вр чено 7329 приписів та 1593 прото оли. Про це "Хрещати " повідо-
мили Департаменті місь о о бла о строю та збереження природно-
о середовища КМДА. Ком нальні сл жби продовж ють розчищати від
сні між вартальні проїзди, приб дин ові території, з пин ові ом-
пле си, а та ож очищають підходи до підземних переходів та станцій
метро. 14 січня столичні автома істралі від сні в перш змін очища-
ли 327 одиниць спецтехні и, др — 257. За звітн доб працівни и
КК "Київавтодор" висипали на столичні доро и 127 тонн солі, 190 тонн
піщаної с міші, а та ож вивезли на спецмайданчи и 3,6 тисячі тонн сні-
. Всьо о із почат сні опадів йо о прибрано 139 тисяч тонн

Столичний метрополітен стає зручнішим 
для інвалідів
КП "Київсь ий метрополітен" продовж є а тивн робот зі створен-

ня сприятливих мов для людей з обмеженими фізичними можливос-
тями. Впродовж мин ло о ро на першій та останній сходин ах схо-
дових маршів станцій, пересадочних в злів та підземних переходів, я і
знаходяться на балансі метрополітен , постійно поновлювалися 663
попередж вальні см и яс раво-жовто о ольор . О рім цьо о, зроб-
лено 12 панд сів на сходах біля вестибюльних дверей входів та вихо-
дів станцій: "Олімпійсь а", "Поштова площа", "Либідсь а", "Героїв
Дніпра", "Берестейсь а", "Політехнічний інстит т", "А адеммістеч о",
"Святошин", "Нив и". До речі, нова станція метро "Іподром" облашто-
вана п’ятьма ліфтами й трьома олясочними з’їздами для омфортно-
о перес вання людей з обмеженими фізичними можливостями

Оксана ДОБРУЧ
"Хрещатик"

Мин лий рі б в прод -
тивним для медичної ал -
зі столиці. Відб лося чи-
мало позитивних змін, я і
за лали міцний ф ндамент
для майб тньо о розвит
ал зі. Зо рема від рито
десят и амб латорій сі-
мейної медицини, оновле-
но автопар "швид ої", в
"пілотних" районах 2-2,5
раз зросла заробітна пла-
та лі арів первинної лан и.
До речі, відповідно до
проведено о опит вання
Дарниць ом та Дніпров-
сь ом районах майже в
1,3 раз зросла довіра
меш анців до сімейних лі-
арів. Про рез льтати ро-
боти медичної ал зі сто-
лиці в 2012 році розповів
дире тор Департамент
охорони здоров’я КМДА
Віталій Мохорєв.

Як зазначає очільник профільного

департаменту, в центрі реформ має

бути первинна медична допомога,

тобто фахівці первинного контакту з

хворим. "Це, передусім, сімейний лі�

кар, дільничні лікар�педіатр та лі�

кар�терапевт, тобто всі ті медичні

працівники, з якими насамперед зу�

стрічається пацієнт, і саме цей на�

прямок має бути посилено",— за�

значив в ефірі телеканалу "Київ" Ві�

талій Мохорєв.

Він також зауважив, що наразі в

столиці працює 108 амбулаторій сі�

мейної медицини, частину з яких

було відкрито в минулому році. Всі

вони обладнані необхідними екс�

прес�аналізаторами та діагностич�

ною апаратурою. Крім того, кожен

медик має "валізу сімейного лікаря",

укомплектовану відповідним набо�

ром інструментарію та препаратів.

Одним із досягнень 2012 року є

доступність киян до амбулаторій та

поліклінік. Якщо на початку мину�

лого року середня відстань від по�

мешкань киян до закладів охорони

здоров’я первинної ланки була від 

2 до 5 км, то нині вона складає 700 м.

До речі, це найбільша відстань, яку

зафіксували в Департаменті охоро�

ни здоров’я.

Також минулого року Київ отри�

мав 150 автомобілів саме для амбу�

латорій сімейної медицини, істотно

оновлено й автопарк "швидкої". Такі

позитивні зрушення заклали міцний

фундамент для майбутнього розвит�

ку галузі. Так, у 2013 році планується

відкриття 10�12 лабораторій у густо�

населених та віддалених районах

столиці. Насамперед — у Святошин�

ському та Дарницькому.

Крім того, Віталій Мохорєв роз�

повів, що заробітна плата лікарів

первинної ланки в Дарницькому та

Дніпровському районах зросла вдві�

чі, а у деяких категорій лікарів — у

2,5 разу. Наприклад, ще в липні се�

редній розмір зарплатні становив

приблизно 2 тис. 800 грн, нині ж з

урахуванням надбавок за якість і за

об’єм наданої медичної допомоги

вона складає майже 6,5 —7 тис. грн.

Таке збільшення стало можливим

завдяки запровадженню медичної

реформи, яку в поточному році по�

ширюватимуть на інші райони Ки�

єва

Столична медицина 
на порозі змін
Цьогоріч реформування галузі охопить усі райони міста

За результатами засідання ухвале�

но рішення, що ситуацію в звіринці

щоденно контролюватимуть фахівці

Головного управління екології та

охорони природних ресурсів КМДА.

Це, перш за все, стосується перевір�

ки фінансових витрат, раціону тва�

рин та інших проблемних питань.

Як запевнила заступник гендирек�

тора з фінансових питань Київсько�

го зоопарку Олена Ніколайчук, тва�

рин у закладі годують у звичайному

режимі. "Договори з постачальника�

ми кормів подовжені. Жодної загро�

зи для мешканців звіринцю немає.

Були затримки з постачанням де�

яких видів харчів. Наприклад, одно�

го дня затримали 30 кг риби для пта�

хів, проте цього ж дня морепродукти

купили. На одну добу затримали до�

ставку картоплі для приматів, але їх

годували іншими овочами. Запев�

няю, що жодна тварина не залиша�

лася у нас голодною, і ця ситуація ні�

як не позначилася на здоров’ї зві�

рів",— зазначила Олена Ніколайчук.

Працівники зоопарку стверджу�

ють, що проблема виникла з вини

заступника директора з технічної

частини Михайла Іванова, який

тимчасово виконував обов’язки

очільника закладу. Після призначен�

ня нового директора — Євгена Ки�

рилюка, колишній виконувач обо�

в’язків керівника фактично саботу�

вав роботу підприємства. Проте на�

разі її налагоджено.

Нагадаємо, що розпорядження го�

лови КМДА Олександра Попова про

призначення на посаду гендиректора

Київського зоологічного парку Євгена

Кирилюка підписано 7 грудня 2012

року. Рішення про те, що саме він очо�

лить столичний зоопарк, одноголосно

підтримали всі члени конкурсної ко�

місії. Такий результат не був випадко�

вим, адже Євген Кирилюк має знач�

ний досвід роботи у цій сфері: саме він

керував Київським зоопарком у 1998—

2006 роках. На заміщення вакантної

посади гендиректора столичного звір�

ниця подавали заяви вісім кандидатів.

Усі вони запропонували власну про�

граму розвитку закладу на п’ять років.

Попередній директор Олексій Толсто�

ухов звільнився з обійманої посади за

власним бажанням 21 вересня. Відтоді

обов’язки керівника закладу тимчасо�

во виконував Михайло Іванов

Київський зоопарк працює 
в звичному режимі

"Зеленбудівці" подарують 
киянам незвичайні топіарії
Першими у двох столичних парках з’являться велетенські фігури
казкових Орла та Вовка
Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

У цьом році фахівці КО "Київзелен-
б д" мають намір встановити пар-
ах і с верах столиці об'ємні х дожні
с льпт ри з рослин. Передбачаєть-
ся, що та і природні мон менти при-
рашатим ть місто не один рі . Пер-
ша іл ова фі ра з'явиться вже
вітні на території центральної час-
тини міста. За ес ізом, це б де ве-
летенсь ий орел заввиш и 6 мет-
рів та з розмахом рил 13 метрів.

Топіар (тобто, "дерево щастя") — це спосіб фі�

гурної стрижки дерев і кущів, а топіарії — під�

стрижені живі рослини, а також фігурні компо�

зиції з найрізноманітніших матеріалів. Саме то�

піарієм називається мистецтво художнього

оформлення саду. Ще в Стародавньому Єгипті та

Персії люди навчилися надавати деревам і ку�

щам геометричних чудернацьких форм. Сього�

дні топіарне мистецтво набуває нової хвилі по�

пулярності в Європі. Столичні "зеленбудівці" ви�

рішили не відставати від закордонних колег — і

вже навесні презентують перші рослинні компо�

зиції, які зроблять привабливішими місця відпо�

чинку киян та органічно поєднаються з міським

ландшафтом.

Як розповіли "Хрещатику" в КО "Київзелен�

буд", спочатку дизайнери працюватимуть над ма�

кетом топіарію, потім виготовлять металевий

каркас, встановлять його та виконають відповідне

оформлення. Останнє залежатиме від матеріалу: з

живих рослин чи сухих матеріалів робитимуть

скульптуру.

Металевий каркас скульптури Орла оздоблять

сухими гілками. Сьогодні фігура перебуває на

стадії монтування. За словами гендиректора КО

"Київзеленбуд" Михайла Царенка, для втілення

цього складного задуму запрошено українських

та закордонних фахівців. Президент об’єднання

майстрів топіарного мистецтва Василь Андропов

пообіцяв, що фігури з дерева радуватимуть киян

та гостей міста від 5 до 10 років, адже їх буде об�

роблено спеціальними протипожежними і анти�

септичними речовинами.

Наступним кроком КО "Київзеленбуд" у створен�

ні садово�паркового ландшафту столиці стане спо�

рудження скульптури Вовка за сюжетом популярно�

го радянського мультфільму "Жив був пес". Місце,

де "оселять" Сіроманця, поки що не визначено

Для всіх тварин звіринцю достатньо їжі й їм нічого не загрожує

Цифра дня

3 585 000 000 
гривень було відшкодовано столичним платникам податку на додану
вартість у 2012 році 

Про це повідомила голова Державної податкової служби 
у м. Києві Ірина Носачова
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Одним із досягнень 2012 року є доступність киян 
до амбулаторій та поліклінік. Якщо на початку

минулого року середня відстань від помешкань киян
до закладів охорони здоров’я первинної ланки була

від 2 до 5 км, то нині вона складає 700 метрів

Як запевнила заступник
гендиректора 

з фінансових питань
Київського зоопарку

Олена Ніколайчук, тварин
у закладі годують 

вчасно

Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Столична влада тримає на постійном онтролі робот
столично о зоопар , а саме: забезпечення прод тами
харч вання тварин, що меш ають на йо о території.
Днями відб лася нарада з ерівництвом зооло ічно о
пар , я провів перший заст пни олови КМДА Оле -
сандр Маз рча . Під час зібрання б ли визначені пер-
шочер ові завдання для забезпечення належно о ф н -
ціон вання за лад .

Мин ло о ро Київ отримав 150 автомобілів саме для амб латорій сімейної медицини, істотно оновлено
й автопар "швид ої"



Огляд курсу валют

Ділові новини

Обсяг відшкодованих 
Держфінінспекцією коштів
склав майже два мільярди
гривень
Державна фінансова інспе ція

оцінює в 1,9 млрд рн обся за-
безпечено о нею відш од вання
втрат державних оштів в 2012
році. “Торі ор ани Держфінінс-
пе ції забезпечили відш од вання
втрат державних рес рсів на за-
альн с м понад 1,9 млрд рн.
Значн частин цієї с ми (931,4
млн рн) становить відш од ван-
ня втрат, виявлених попередні
ро и”,— зазначається в повідом-
ленні інспе ції. Усьо о торі Дер-
жфінінспе ція перевірила понад
8,9 тис. підприємств, станов і
ор анізацій. За альна с ма с н -
тих пор шень с ладається з ош-
тів, я і в рез льтаті онтрольних
заходів надійшли в бюджети, бю-
джетні станови та ор анізації
(731,5 млн рн), а та ож з відш о-
д вання неза онних, нецільових
витрат і недостач рес рсів (1,2
млн рн). За даними Держфінінс-
пе ції, в 2012 році внаслідо втр -
чання держфінінспе торів на різ-
них стадіях держза півель с нені
зайві видат и на за півлю това-

рів, робіт і посл на за альн с -
м 1,7 млрд рн шляхом с ас -
вання тор ів і розірвання до ово-
рів

Засуджено торгівця 
інформаційними базами

Наб в чинності виро Печер-
сь о о районно о с д за римі-
нальною справою, пор шеною та
розслід ваною слідчими столич-
но о Управління СБУ. У несан ці-
онованом зб ті інформації з об-
меженим дост пом звин вач -
вався меш анець Києва, співро-
бітни однієї з оле торсь их
фірм. Потенційних лієнтів зло-
вмисни підш вав серед ола
своїх знайомих та в мережі Інтер-
нет. У серпні 2011 ро співробіт-
ни и СБУ затримали 26-річно о
сл жбовця при спробі зб т еле -
трома нітних носіїв зі сл жбовою
інформацією щодо е спортно-ім-
портних операцій часни ів зов-
нішньое ономічної діяльності.
Оптичні дис и з цими даними він
нама ався продати за 450 дола-
рів. Вил чені носії містили інфор-
мацію, дост п до я ої обмеже-
ний. Виро ом с д правопор ш-

ни а визнано винним вчиненні
злочин , передбачено о ч.1
ст. 361-2 Кримінально о оде с
У раїни та призначено по арання

ви ляді штраф , повідомили
“Хрещати ” прес-cе торі
Управління СБУ м. Києві

НБУ спростив вимоги 
при видачі валютних 
ліцензій небанківським 
установам
Національний бан спростив ви-

мо и до небан івсь их станов при
видачі їм валютних ліцензій. Про
це с азано в постанові НБУ№ 500.
Зо рема Нацбан відмовився від
обов’яз ово о надання виснов ів
Головно о правління боротьби з
ор анізованою злочинністю МВС
У раїни і Головно о правління з
боротьби з ор пцією та ор анізо-
ваною злочинністю СБУ для видачі
валютних ліцензій небан івсь им
становам. Анало ічні зміни та ож
стос ються і процед ри видачі ін-
дивід альних ліцензій резидентам
на пере аз інвалюти за ордон з
метою придбання облі ацій зов-
нішньої державної пози и У раїни
та з метою оплати валютних цін-

ностей. Бан ам для одержання е-
неральних ліцензій на здійснення
валютних операцій досі б д ть не-
обхідні виснов и вищезазначених
ор анів, повідомляють “У раїнсь і
новини”

На Новий рік кияни 
спожили води вдвічі менше,
ніж 18 років тому
Напередодні вели их свят об-

ся и водоспоживання та водовід-
ведення Києві стрім о зроста-
ють — під час традиційних свят-
ових при от вань меш анці міста
потреб ють більше води, ніж за-
звичай. Та , 31 р дня 2012 ро
ияни спожили 948 тис. б. м
холодної води, що майже на 10 %
більше від середньодобово о об-
ся р дні 2012 ро . Одна ,
незважаючи на збільшення подачі
води свят ові дні, продовж є
спостері атися за альна тенден-
ція до зменшення її споживання
меш анцями міста із мережі цен-
тралізовано о водопостачання:
31 р дня 2012 ро ви ористан-
ня холодної води зменшилось на
45,5 % порівнянні з цим днем
1994 ро — 1 млн 737 тис. б. м

— ма сим м, що б в зафі сова-
ний “Київводо аналом” новоріч-
ні свята впродовж 18 ро ів. За а-
лом різ е зниження водоспожи-
вання місті розпочалось з 1991
ро . До при лад , лише з 2004
по 2012 ро и воно зменшилось на
30 %: середньодобова подача во-
ди 2004 році становила 1 млн
200 тис. б. м води, 2012 рі —
846 тис. б. м

Держава розраховує 
отримати $10 млрд від МВФ

У раїна розрахов є домовити-
ся з Міжнародним валютним
фондом про нов про рам спів-
робітництва, розрахован на $10
млрд СПЗ (спеціальні права за-
позичення, шт чні резервні й
платіжні ошти, емітовані МВФ,
станом на 11 січня — близь о
15,5 млрд доларів). Про це пові-
домив перший віце-прем’єр-мі-
ністр Сер ій Арб зов. “Ми, я і
раніше, хочемо вести розмов
про ті с ми й мови, я і б ли за-
фі совані в попередньом мемо-
ранд мі. Це близь о 10 млрд
СПЗ”,— с азав він. Перший віце-
прем’єр-міністр висловив пев-

неність, що оли в У раїн приб -
де місія МВФ, розмова б де вес-
тися саме в цих рам ах, повідом-
ляють “У раїнсь і новини”

ЄС зацікавлений у створенні
консорціуму з управління
українською ГТС
У раїна і Європейсь ий Союз

заці авлені в створенні тристорон-
ньо о онсорці м з правління
раїнсь ою азотранспортною

системою (за часті У раїни, ЄС і
Росії). Про це заявив лава пред-
ставництва У раїни при Євросоюзі
Костянтин Єлисєєв. “Європей-
сь ий Союз заці авлений в ство-
ренні спільно о онсорці м з
У раїною й Росією, тобто в тристо-
ронньом форматі, але, звичайно,
Брюссель роз міє, що для зал -
чення ЄС до цьо о прое т повин-
на б ти, насамперед, політична
воля раїнсь ої й російсь ої сто-
рін. У раїнсь а сторона заці авле-
на в зал ченні Європейсь о о Со-
юз до цьо о прое т ”,— повідо-
мив він. На йо о д м , ЄС роз міє
цінність раїнсь ої азотранс-
портної системи й важливість
своєї часті в та ом прое ті

Євровалюта 
виросла в ціні
Це означає, що боротьба 
з кризою в Європі дає позитивні
результати
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

За про нозами аналіти ів, середній рс продаж отів-
ово о євро в У раїні переб ватиме в межах 10,70-
11,01 рн. Долар ошт ватиме в обмінни ах 8,152-
8,164 рн, російсь ий р бль — 0,266-0,274 рн.

Євро
Євро на міжнародному ринку за минулий тиждень виріс в ціні на 2,09 %,

до 1,3352. Як відзначають аналітики, зростання вартості євровалюти обу�

мовлене оптимізмом учасників ринку після прес�конференції голови ЄЦБ

10 січня. Так, Маріо Драгі зазначив, що боротьба з кризою дає результати, і

вже помітне відновлення кредитних ринків. Зміцненню євро також спри�

яло зниження прибутковості по державних облігаціях європейських країн.

Курс продажу безготівкового євро в Україні за минулий тиждень підви�

щився на 3,01%, до 10,799 грн. Середній курс продажу готівкового — на

2,03%, до 10,846 грн.

Помірне зростання євро може продовжитися і на поточному тижні. Ос�

новна підтримка для валюти буде виходити від позитивного виступу голови

ЄЦБ. Крім того, вплив на динаміку євро будуть мати економічні дані з Єв�

розони і США. За прогнозами аналітиків, середній курс продажу готівково�

го євро перебуватиме в межах 10,70�11,01 грн.

Долар США

Курс продажу безготівкового долара на минулому тижні підвищився на

1,09%, до 8,14 грн, середній курс продажу готівкового — на 0,97%, до

8,158 грн. “Подорожчання американського долара в Україні, ймовірно,

пов’язане з купівлею валюти для розрахунків за газ, небажанням НБУ

проводити інтервенції з продажу доларів і відсутністю достатньої пропо�

зиції валюти”,— припускають аналітики FOREX CLUB в Україні.

Різниця між середнім готівковим і безготівковим курсом продажу амери�

канської валюти за минулий тиждень знизилася на 1,3 копійки, до 1,6 ко�

пійки, що свідчить про відносну стабільність ринку в Україні. Вкладення

нерезидентів в українські ОВДП за попередній тиждень підвищилися на

0,21%, до 5,462 млрд грн. Основне зростання припадало на 11 січня.

Середній курс продажу готівкового долара на поточному тижні буде ста�

більним. Пропозиція валюти США може відновитися у зв’язку з повернен�

ням на ринок більшості його учасників після свят. Середній курс продажу

готівкового долара в Україні, за прогнозами аналітиків, буде перебувати в

діапазоні 8,152�8,164 грн.

Загалом середній курс продажу готівкового долара в січні може знаходи�

тися в діапазоні 8,0�8,2 грн. Позитивний вплив на стабільність гривні чини�

тимуть введені НБУ обмеження на валютному ринку і можливе запрова�

дження податку на продаж готівкової валюти. На боці гривні також може

бути тенденція зниження вартості долара в січні на світовому валютному

ринку Forex.

Російський рубль

Курс продажу безготівкового рубля в Україні за минулий тиждень підви�

щився на 1,74%, до 0,268 грн. Середній курс продажу готівкового — на

1,69%, до 0,27 грн. Російський рубль в Україні на цьому тижні може продов�

жити дорожчати. Тло на світових фінансових ринках залишається позитив�

ним, а запланована макроекономічна статистика може показати помірне

поліпшення основних секторів економіки США і Єврозони. Прогнозова�

ний діапазон коливання середнього курсу продажу готівкового рубля в

Україні на тижні — 0,266�0,274 грн
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Банки формують сервіси 
для заможних українців
Сегмент PrivateBanking минулого року продемонстрував 
позитивні результати
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Дані дослідження KPMG
свідчать, що бан и про-
довж ють нарощ вати об-
ся и а тивів, зал чених від
заможних приватних осіб
(High Net WorthIndividuals),
я і отрим ють мінімальний
річний дохід 120 тис.
дол. Лише за 6 місяців
2012 ро обся оштів
PrivateBanking (РВ) зріс на
0,9 % порівняно з анало-
ічним по азни ом 2011
ро і с лав 7 % від за-
альних а тивів.

Фінустанови активно 
працюють з VIP>клієнтами

Зростання активів було зумовле�

но збільшенням кількості клієнтів

РВ (PrivateBanking), що обслуго�

вуються кожним окремим учасни�

ком дослідження KPMG (як прави�

ло банком або небанківською фі�

нансовою установою). Крім того,

деякі фінустанови здійснили певну

“перекваліфікацію” існуючих спо�

живачів роздрібного бізнесу на PB

клієнтів, що теж збільшило показ�

ник обсягу активів, які відносять до

цього сегменту.

“Останнім часом банки намагаю�

ться активно працювати з VIP�клі�

єнтами — створюють окремі підроз�

діли для їх обслуговування та підби�

рають спеціальних менеджерів для

роботи з даним сегментом,— зазна�

чив “Хрещатику” директор депар�

таменту роздрібного бізнесу Пра�

векс�Банку Семен Бабаєв.— Як

правило, критерії належності клієн�

та до категорії VIP не є чітко вста�

новленими, тому часто визначають�

ся індивідуально. Це може бути рі�

вень доходу, статус клієнта, постій�

не обслуговування у банку та корис�

тування широким спектром по�

слуг”.

За словами заступника голови

правління ВТБ Банку Миколи Суга�

няка, серед трендів минулого року

можна назвати збільшення кількості

гравців на ринку, що призвело до

посилення конкурентної боротьби.

При цьому самі клієнти залишилися

вірними класичним банківським

послугам.

Згідно з даними дослідження

KPMG, зменшення відділень PB в

Україні не відбулося, але у 2011�2012

роках не відкривали нові і, відповід�

но, не наймали співробітників для

обслуговування важливих персон в

нових точках продажу даних послуг.

Що стосується персональних мене�

джерів�продавців послуг PB, то мала

місце певна оптимізація наявного

кадрового потенціалу.

“У сфері PrivateBanking оптимі�

зація означає зменшення кількості

найму фахівців з конкуруючих бан�

ків та установ. Водночас велику

увагу банки приділяють залученню

кадрів, наявних в самій фінустано�

ві, наприклад, з роздрібного бізне�

су та інших департаментів”,— по�

яснила “Хрещатику” керівник гру�

пи з обслуговування фінансового

сектору, директор відділу податко�

вого та юридичного консультуван�

ня KPMG в Україні Тетяна Замор�

ська.

Оскільки РВ менеджери вузько�

профільні фахівці і на сьогодні в

Україні немає освітньої школи, де б

їх готували, недивно, що банки

скаржаться на нестачу кваліфікова�

них кадрів у цьому сегменті.

“Менеджери РВ сегменту не по�

требують спеціальних навичок, але

вони повинні володіти знанням

банківських продуктів, бути ввіч�

ливими, терплячими та мати при�

ємну зовнішність. Зазвичай таких

клієнтів обслуговують менеджери,

що мають досвід роботи у банку на

посадах менеджерів�консультантів,

фахівців з продажу та показали гар�

ні результати в процесі своєї робо�

ти”,— пояснює Семен Бабаєв.

Перелік послуг
PrivateBanking 
розширюється

За словами фахівців, банки розро�

били уніфікований підхід до сегмен�

тації PB клієнтів, порівняно з мину�

лими роками. Більшість респонден�

тів зазначила, що мінімальний річ�

ний дохід у 120 тис. дол. є критерієм

віднесення клієнтів до категорії VIP.

“Категоричних вимог до суми

коштів, яку обов’язково повинен

вкласти клієнт РrivateВanking, не�

має,— пояснює Микола Суганяка.—

У процесі переговорів менеджери

банку дізнаються про рівень доходів

клієнта і його запити. Зазвичай клі�

єнт, для якого важливий привілейо�

ваний сервіс і який планує розміс�

тити в банку еквівалент від 1,5 міль�

йона гривень і придбати відповід�

ний пакет послуг, може стати РВ

клієнтом”.

За оцінками учасників досліджен�

ня ринку PrivateBanking, споживачі

цього банківського сегменту є най�

більш фінансово підготовленими та

найменш схильними до спекулятив�

них настроїв та паніки. Тому саме в

них банки вбачають запоруку ста�

більності банківського бізнесу саме

завдяки можливості встановлення

довгострокових відносин. Обслуго�

вуючи багатих клієнтів, фінустанови

мають можливість збільшити пасив�

ну частину балансу, а також отрима�

ти стабільний прибуток за рахунок

високої дохідності цього напрямку

обслуговування.

Завдяки всім перерахованим фак�

торам, PrivateBanking вважається

одним з найперспективніших на�

прямків банківського обслуговуван�

ня. Фінустанови намагаються за�

пропонувати своїм клієнтам нові рі�

шення, розширюючи перелік послуг

та удосконалюючи систему прода�

жів. Для забезпечення найвищої

якості, індивідуального підходу до

обслуговування VIP�споживачів та

вимог конфіденційності, клерки

фінустанов найчастіше обслугову�

ють їх у спеціалізованих офісах.

“Безперечно, банк зацікавлений у

такому сегменті клієнтів, бо надан�

ня якісного рівня послуг дозволить

привабити їх іншими продуктами

фінустанови. Адже комплексне об�

слуговування одного такого VIP�

клієнта може бути рівнозначним об�

слуговуванню сотні осіб, які корис�

туються дрібними банківськими

операціями”,— стверджує Семен

Бабаєв.

До речі, обсяг та перелік послуг

РВ, що надаються українськими

банками, у 2012 році суттєво розши�

рився. “За результатами досліджен�

ня 2011 року, говорити про “класич�

ний РВ” було б зарано, адже це був,

по суті, VIP�банкінг, де клієнтам на�

давалися стандартні банківські по�

слуги: відкриття депозитних та по�

точних рахунків, обслуговування

елітних банківських карток, валю�

тообмінні операції,— зауважує Тетя�

на Заморська.— Відрізнявся підхід,

банки розробляли спеціальні про�

грами привілей та лояльності, але за

суттю це в основному були стан�

дартні банківські операції в більших

обсягах”.

Сьогодні серед послуг “класично�

го PrivateBanking” експерти відзна�

чають наступні: консьєрж�сервіс,

консультування клієнтів з питань

структурування операцій через оф�

шорні юрисдикції, робота з дорого�

цінними металами, формування

портфеля інвестицій, управління

активами клієнтів, фінансове пла�

нування, Familyoffice та робота з

венчурними фондами

Комплексне обслуговування одного такого VIP�клієнта
може бути рівнозначним обслуговуванню сотні осіб,
які користуються дрібними банківськими операціями 
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Хрещатик 16 січня 2013 року

Щоро дорослі бер ть на
себе відповідальність за
ва цинацію дітей. Серед
них бать и, я і дозволяють
собі відмовитися від а-
лендарних щеплень. Та
вони піддають ризи стан
здоров’я своєї ровиноч-
и. Політи и ж вдаються
до спе лятивних і ор нав-
оло теми за півлі ва ци-
ни. Я реа ють меди и на
сит ацію з ім нізацією ді-
тей, “Хрещати ” розповів
оловний дитячий ім ноло
Києва Федір Лапій.

— Федоре Іванович , сто-
совно ва цини від ор , рас-
н хи та епідемічно о паротит
в У раїні не перший рі ЗМІ
вед ться інформаційні війни.
Я насправді відб вається
процед ра за півлі доз ва -
цини для запобі ання епіде-
мій серед населення?
— Ва цина від ор , расн хи

та епідемічно о паротит за по-
в ється централізовано на тен-
дерах. Обов’яз овою мовою є
реєстрація ва цини в У раїні.
Стосовно спе лятивної інфор-
мації нав оло ва цини “Трівіва ”,
я а вироблена в Чехії, то знаю,
що вона зареєстрована в У раїні
два ро и том . Одночасно ва ци-
нація від трьох з аданих вище ін-
фе ційних хвороб проводиться
та ож ва циною “Пріорі с” бель-
ійсь о о виробництва та “Трімо-
ва с” франц зь о о. “Трівіва ” за
с ладом омпонентів подібна до
ва цини “Пріорі с”, ос іль и має
одні й ті ж штами.

— С іль и на 2013 рі доз
ва цини “Трівіва ” отримав
Київ?
— Київ ще нічо о не отримав,

бо тіль и відб лася за півля
ва цини. Процед ра проходить
по мірі надходження державних
оштів, том вона поетапна й в
де іль а прийомів продовж ро-
. Зважаючи на потреби, триває

доза півля ва цини, а потім пе-
рерозподіл її по ре іонах У раїни.

— То с іль и за алом необ-
хідно доз, щоб щепити діто
від ор , расн хи та епіде-
мічно о паротит ?
— Кіль ість ори ється відпо-

відно до запитів. Ва цинації, за
планом алендаря щеплень, під-
ля ають діти 12 місяців і 6 ро ів.
Меди и завжди орієнт ються на
число народжених дітей про-
довж ро . У раїна нині потреб є
приблизно 900 тисяч доз цієї
ва цини, для Києва своя циф-
ра — 30-35 тисяч доз. Але, зва-
жаючи на антива цинн інформа-
цію в ЗМІ, ба ато бать ів на де-
я ий час відмовляється від щеп-
лень, том з одом потрібні до-
дат ові дози ва цини.

— Я о о алендаря щеплень
треба дотрим ватися, щоб
ім ніз вати дітей?

— До 18 ро ів ожна дитина
має б ти щеплена двічі від ор ,
расн хи і паротит . Я що в рі і
6 ро ів ва цинація не б ла про-
ведена за ві ом, то можна про-
ва цин ватися підряд двічі з пе-
рервою не менше місяця до пов-
ноліття.

— Чим для здоров’я може
оберн тися відмова від щеп-
лення?
— Ва цинація проводиться я

заради здоров’я, та і для безпе-
и соці м , зо рема в дитячих
садоч ах і ш олах. Я що дитина
не б ла щеплена і не хворіла на
ір, расн х та паротит, то є ри-
зи вини нення с ладнень під
час перебі нед и, а особливо
в дорослом віці. Смертельних
випад ів від ор , за статисти-
ою, трапляється один на тисяч
хворих. Та ож б ває один випа-
до на тисяч раження оловно-
о моз — енцефаліт, а це ли-
бо а інвалідність. Отож, я що в
Києві за рі народж ється в се-
редньом 30-35 тисяч діто , то,
за мови припинення ім нізації,
з них померти мож ть 30-35
осіб.

— То чи можна зм сити до-
рослих зважати на та ста-
тисти заради здоров’я дітей
і не піддавати їх ризи ?
— Рішення щодо ва цинації ді-

тей проти ор та расн хи прий-
мають бать и, і воно має б ти на
добровільних засадах. Ніхто ні о-
о ні до чо о не має права зм -
ш вати, але відповідальність за
здоров’я дітей нес ть перш
чер бать и, а потім меди и.
Правильний підхід до сит ації з
ім нізацією населення держави в
омпетенції та ож я політи ів,

та і ж рналістів. Спе лювати
цим питанням не можна.
Остання інформація, що поши-

рена Інтернетом,— про ва цин
“Трівіва ” і сім випад ів дитячої
смертності в Бол арії. Джерелом
повідомлення вист пили ж рна-
лісти з посиланням на провідних
фахівців Європейсь ої асоціації
незалежних лі арів-ім ноло ів.
Звертаюсь до совісті цих ж рна-
лістів, я і не перевірили інфор-
мацію. По-перше, Бол арія не
знає про та і випад и смертей,
по-др е, асоціації, назва я ої
ан лійсь ою б ла написана з по-
мил ами, просто не існ є в при-
роді, і, по-третє, ва цина “Тріві-
ва ” не б ла зареєстрована в
Бол арії і ні оли там не ви орис-
тов валася. Стосовно цьо о МОЗ
У раїни зробило запит до раїни-
виробни а — Чехії і отримало
офіційне підтвердження безпеч-
ності ва цини та перелі раїн, де
вона ви ористов ється. Це — Че-
хія, Боснія, Герце овина, Ма е-
донія, Сербія та У раїна.

— Я ими с ладненнями не-
безпечні ір, расн ха та па-
ротит?
— Кожна з названих хвороб

може перебі ати тяж о, з вини -
ненням с ладнень. Том варто
с ористатися перевіреним мето-
дом — зробити щеплення. Пере-
бі ор може с ладнитися, я я
вже азав, енцефалітом, пневмо-
нією, раженням ор ан зор , що
ін оли призводить до сліпоти.
Хворо о на паротит обов’яз о-

во треба ізолювати від інших на
10 днів. Ус ладненнями від паро-
тит мож ть б ти менін іт, ра-
ження оболоно центральної
нервової системи, та залозистих
т анин статевих ор анів, що мо-

же призвести до безпліддя. Ста-
тистично трапляється та ож один
випадо втрати сл х на 20 тисяч
осіб. Красн ха особливо небез-
печна при ва ітності, бо існ є
90 % ризи прони нення вір с
плід. В залежності від то о, в я о-
м триместрі це сталося, можли-
ве самовільне переривання ва іт-
ності або народження дитини-ін-
валіда.

— Я і є протипо азання що-
до щеплення?
— Перелі протипо азань ви-

значений на азом МОЗ У раїни.
За альними протипо азаннями є
острі стадії хвороб, підвищена
температ ра та алер ія на ом-
поненти ва цини, зо рема на
яєчний біло , я що мова йде про
ва цинацію проти ор , епідеміч-
но о паротит та расн хи.
Варто пам’ятати, що ва цина-

ція не дає 100 % ефе т . Статис-
тично 2 % осіб від щеплених мо-
ж ть не сформ вати ім ноло іч-
ної відповіді. Надто важливі тон-
ощі само о процес щеплення.
Напри лад, я що ва цин непра-
вильно збері али, оли розведе-
на для ін’є ції вона більше оди-
ни збері ається при імнатній
температ рі. Та ий нюанс, я не-
повне висихання спирт на місці
ол , що на 50 % вбиває ва ци-

нальний вір с. Серед 2 % з неви-
робленим ім нітетом б д ть ті,
хто через індивід альн особли-
вість чи з причини пор шення
правил ва цинації не ефе тивно
щеплені. А щоб не б ло епідемій,
треба ма симально — на 95 %
ім ніз вати населення.

— Ос іль и ми оворимо про
запобі ання епідемій, то рип
входить до перелі хвороб,
що хара териз ються масо-
вим поширенням. Коли опти-
мально робити щеплення від
рип ?
— Напри інці жовтня в У раїні

вже почалася ва цинація проти
рип . Для Києва б ло за плено
трохи більше 4 тисяч доз для ме-
ди ів і дітей з р пи ризи . Для
форм вання ім нітет , щоб не
захворіти на рип, потрібно два
тижні. Я що ви щоро робите
щеплення, то вас міцніший ім -
нітет. Але, зважаючи на зміни в
цир люючих вір сах рип з ро-

в рі , ва цина може відрізня-
тися за своїм с ладом від ва ци-
ни попередньо о ро . Том за-
хист з мин ло о (спрацює ім нна
пам’ять) ви матимете тіль и від
вид вір с , що може повторити-
ся в наст пном сезоні. Най ра-
ще ва цин ватися за місяць-пів-
тора перед почат ом “сезон
рип ”. У 2013 році він про ноз -
ється на др половин січня —
почато люто о. Нині сит ація
щодо рип в столиці задовільна.
Я особисто цьо оріч зробив щеп-
лення проти рип перед теле а-
мерами ж рналістів

Розмову вела Наталя КУЛІШ, 
прес�служба КМЦЗ,

спеціально для “Хрещатика”

Святий проро Малахія, пам’ять про
я о о вшанов ють 16 січня, походив
з оліна Зав лоново о. Він жив і
проро вав за часів Неємії після по-
вернення юдеїв з полон Вавілон-
с о о, оли храм єр салимсь ий б в
знов поб дований, і в ньом відб -
валося бо осл жіння і приносилися
священи ами жертви.

Благочестивим своїм життям він дивував на�

род, який, бачачи, що він за чистотою свого жит�

тя подібний Ангелу Божому, назвав його Мала�

хією, що значить — Ангел Господній. Поклика�

ний до пророчого служіння, Малахія явився рев�

ним поборником віри, закону і благочестя. Після

повернення юдеїв з полону було багато безладу у

морально�релігійних станах, який від недбаль�

ства та безпечності священиків ще більше зрос�

тав і не міг не обурювати і не засмучувати проро�

ка.

Він виступив з сильним та грізним викриттям

народу і священиків. Пророк викривав народ і

священиків за те, що вони не мають належного

благоговіння до Бога, приносять йому погані

жертви (Мал.1). Викривав священиків, що вони

своїми неправдами, ухилянням від правильного

шляху, недотриманням заповідей і лицемірством

в Законі зневажають Бога, виробляючи спокусу в

народі (Мал.2:1�9).

Грізно викривав народ за його віроломство і

порушення заповіту батьків своїх, що беззаконно

чинять з дружинами своїми — відкидають закон�

них дружин, беруть чужинних жінок (Мал.2 :10�

16). Святий пророк Малахія погрожував їм судом

Божим і за різні інші їх пороки, за їх чародійства

і перелюбства, за їх неправдиві клятви, за утриму�

вання плати у найманців, за утиск вдів і сиріт, за

відкидання прибульців і за невиконання закону

щодо десятин і приношень в храм Божий

(Мал.3:5�12).

Нарешті пророк викривав євреїв за їх богохуль�

ство, за їх зухвалі і дивні слова: що даремно ніби�

то служити Богу, марно дотримуватися його по�

станов і ходити перед лицем його в жалобі, що

нечестиві і чинять беззаконня, щасливіше жи�

вуть, краще влаштовують свої справи і залишаю�

ться цілими (Мал.3 :13�15, 2:17). Викриваючи ці

вади, святий пророк Малахія разом з тим перед�

бачив славу другого храму, пришестя Месії, яв�

лення Предтечі перед Його пришестям, прийде�

шній суд Божий на нечестивих, прославляння

праведних і поширення слави Божої перед усіма

народами (Мал.1: 5, 11, 2:1�5, 3:16�18, Мал.4).

Святий пророк Малахія помер у молодих літах

і був похований із своїми предками у батьківсько�

му селищі Суфа. Він був останнім старозавітним

пророком, тому у св. отців він називається “пе�

чаттю пророків”

Інформацію 
надано Синодальним відділом 

Української Православної Церкви

Пророк Малахія

В Голосієво готуються 
відзначити День Соборності
З метою зміцнення єдності народ нав о-

ло ідеї соборної раїнсь ої держави, вихо-
вання ромадян поч ття національної ід-
ності в за ладах льт ри та освіти Голосі-
ївсь о о район до Дня Соборності план є-
ться проведення ци л просвітниць их за-
ходів.
Зо рема бібліоте ах Голосієво б д ть

ор анізовані ниж ові вистав и та тематичні полиці “В єдності — сила”,
“Історичний ро єднання”, “Сила держави — в єдності раїнсь их зе-
мель”.
Для вихованців дитячо-юнаць их л бів Централізованої системи

“Щасливе дитинство” та чнів м зичних ш іл б де проведено літера-
т рні одини, тематичні бесіди, а саме: “У раїна Соборна — моя ор-
дість і слава”, “Одна єдина для нас — У раїна”, “Д ховна єдність ра-
їнців”.
В за ладах освіти район та ож пройд ть виховні одини “Соборна

мати У раїна — одна на всіх я обері ”, єдиний тематичний ро “Спі-
ваємо слав тій події і тепер”, чнівсь а онференція “У раїна — собор-
на держава”, а та ож вистав и, е спозиції в ш ільних бібліоте ах “Істо-
рія вчора, сьо одні, завтра”

В приміщенні Голосіївської РДА розгорнули 
дизайнерську виставку
З понеділ а в Голосіївсь ій райдержадміністрації працює вистав а

молодо о х дожни а-дизайнера Оль и Рожено . В е спозиції дизай-
нерсь і роботи де оративно-при ладно о мистецтва, для ви отовлен-
ня я их б ли ви ористані бамб , нат ральна ш іра, шов , а рилові
фарби та інші матеріали.
Роботи представлені ви ляді о ремих оле цій: “Матрьош и”,

“Чайний сервіз — Гесер”, “Бай ал”, “Зна и Зодіа ”, “Райсь ий сад”,
“Подви и Гера ла”, “Народна пісня — обері д ші народ ”.
Не зважаючи на молодий ві , Оль а Рожено , починаючи з 2009 ро-
, неодноразово брала часть х дожніх вистав ах, ор анізованих в

різних льт рних центрах.
Нинішня е спозиція не стала винят ом — всі представлені артини

відображають своєрідн індивід альність і неповторність авторсь их
витворів мистецтва та по аз ють всю рас і розмаїття нав олишньо о
світ

У Деснянському районі 
вшанували пам’ять 
В’ячеслава Чорновола
На зна вшан вання пам’яті Героя У ра-

їни В’ячеслава Чорновола за ладах ль-
т ри Деснянсь о о район відб лася низ а
заходів. Зо рема бібліотеці ім. В. К чера
б ло ор анізовано вистав одно о автора,
бібліо рафічний о ляд “В’ячеслав Чорновіл.

Життя, присвячене У раїні” та тематична вистав а “Перерваний політ
В’ячеслава Чорновола”.
Та ож протя ом р дня проведено ле ції та бесіди з вихованцями

Ш оли мистецтв № 3, м зичної ш оли № 24, Освітньо- льт рно о
центр “Дивосвіт”, Центр естетично о виховання “Гармонія”, Б дин
льт ри Троєщина.
На адаймо, що В’ячеслав Ма симович Чорновіл народився 24 р д-

ня 1937 ро селищі Єр и Чер ась ої області. Відомий я видатний
літерат рний рити , п бліцист, діяч р х опор проти р сифі ації та
національної дис римінації раїнсь о о народ ; Герой У раїни (2000
р., посмертно). Кіль а разів в’язнений за “антирадянсь пропа анд ”
(1967-1969 рр., 1972-1979 рр., 1980-1988 рр.). Переб вав мордов-
сь их таборах с воро о режим і на засланні. Один з ініціаторів ство-
рення У раїнсь ої ельсінсь ої спіл и. За ин в 25 березня 1999 році
в авто атастрофі

На Подолі обрали 
”Снігуроньку року” 
У дитячій ш олі мистецтв ім. Стефана

Т рча а, що Подільсь ом районі, відб в-
ся Все раїнсь ий творчий он рс серед
дітей-сиріт “Сні ронь а ро ”.
Цьо оріч зимов рас ню обирали серед

виховано столично о спеціально о дитя-
чо о б дин “Малят о” для дітей дош іль-
но о та ш ільно о ві . Відта “Сні ронь-

ою 2013-ро ” стала 17-річна Роза Слічен о, я а отримала ще й тит л
за співочий талант — “Срібний олос”.
Інші чотири часниці та ож б ли відзначені ж рі. Зо рема Анжелі а

Сєвєрова стала “Сні ронь ою-“Творчістю”, Світлана Позніхарен о —
“Сні ронь ою-“Грацією”, Людмила Нові ова отримала звання “Сні -
ронь и-“Еле антності”, а Алла Ма сіна — “Сні ронь а-“Е страва ант-
ність”.
За часть он рсі дівчата отримали на з ад ч дові подар н и.

“Сні ронь а ро ” — орон та но тб . Інші претендент и — мобіль-
ні телефони. А завдя и иївсь им меценатам всі 350 дітей-сиріт та ді-
тей з малозабезпечених й ба атодітних родин, запрошених на свято,
отримали солод і подар н и.
Я розповіла “Хрещати ” ерівни МБФ Святої Марії Ганна Маті о-

Б бнова, я а є незмінним ор анізатором он рс впродовж останніх
11 ро ів, з наст пно о ро формат “Сні ронь и ро ” зміниться.
“Я що раніше захід проходив ви лючно Києві, то з наст пно о ро
он рс відб ватиметься щораз в іншом місті У раїни. Вважаю, що
це стане ч довим стим лом для вихователів і чнів інших ш іл-інтер-
натів, адже мобіліз є їхні творчі сили”,— зазначила Ганна Маті о-
Б бнова.
Зазначимо, що захід відб вся завдя и підтримці Почесно о ромадя-

нина Києва І оря Пономарч а, засл жено о лі аря У раїни Лідії У ра-
їнець та її родини, АТ “Райффайзен Бан Аваль”, КП “Житло-Сервіс”,
театр “С зір’я”, НВФ “Слав тич Дельфін”, ТОВ “Юний техні ”, ЗАТ
“Рапід”, ПП “Золоті аштани”, фірмі “У рфлора”

На Печерську пройшов 
фестиваль колядок
У Трапезній цер ві Києво-Печерсь ої

Лаври завершився др ий Все раїнсь ий
пісенний фестиваль олядо та щедріво
“Різдвяний передзвін”. Захід відб вся під
патронатом намісни а Свято-Успенсь ої
Києво-Печерсь ої Лаври Влади и Павла
та настоятеля храм “Живописне джере-
ло” ієромонаха Іларіона. У фестивалі взя-

ли часть во альні оле тиви: хор храм і они Божої Матері “Живо-
носне Джерело”, дитячий во ально-естрадний ансамбль “Забава”,
во альний ансамбль хор Київсь ої д ховної а адемій та семінарії,
народний х дожній оле тив “Дитяча опера”, хор хлопчи ів та юна-
ів Національної м зичної а адемії У раїни ім. П. І. Чай овсь о о, во-
альний ансамбль “Мальви” (м. Вінниця) та амерний хор “Софія”.
Кон рс створено задля збереження традицій різдвяно о спів .
Адже останнім часом звичай співати оляд и містах пост пово від-
мирає.
Крім то о, фестиваль мав ще і бла одійн мет — після йо о за ін-

чення біля виход волонтери збирали пожертви від лядачів, я і
спрям ють на допомо дітям, хворим на он оло ічні захворю-
вання

Новини районів

Благовіст

Федір ЛАПІЙ:

"Щоб не було епідемій, треба
максимально — на 95 % 
імунізувати населення"
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№
з/п Вид і назва проекту регуляторного акта Ціль прийняття Строки підготовки

проекту
Найменування відповідальних підрозділів Примітка

1. Проект рішення Київської міської ради "Про затвердження Положення про
порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва,
реконструкції,   реставрації  тощо об'єктів житлового та нежитлового
призначення, незавершеного будівництва, інженерно#транспортної
інфраструктури міста Києва"

Вдосконалення процесу залучення інвестиційних ресурсів до проектів
розвитку міської інфраструктури

Перше півріччя Головне управління економіки та інвестицій

2. Проект рішення Київської міської ради "Про вибір території для реалізації
проекту будівництва БДК "Київ#Сіті"

Реалізація  проекту Київ#Сіті в рамках стратегічної ініціативи Центр поруч з
домом

Перше півріччя КП "Київське інвестиційне агентство", КО "Інститут Генерального плану
м. Києва", Головне управління містобудування та архітектури, Головне
управління економіки та інвестицій, Головне управління земельних
ресурсів

3. Проект рішення Київської міської ради "Про затвердження ДПТ на
територію ділянки будівництва Київ#Сіті"

Реалізація проекту Київ#Сіті в рамках стратегічної ініціативи Центр поруч з
домом

Перше півріччя КП "Київське інвестиційне агентство", КО "Інститут Генерального плану
м. Києва", Головне управління містобудування та архітектури, Головне
управління економіки та інвестицій, Головне управління земельних
ресурсів

4. Проект рішення Київської міської ради "Про затвердження ДПТ на
територію ініціативи Дніпровська перлина"

Реалізація ініціативи Дніпровська перлина Перше півріччя КО "Інститут Генерального плану м. Києва", Головне управління
містобудування та архітектури

5. Проект рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 27.11.2003 № 220/1094 "Про затвердження
Порядку утримання, ремонту, реконструкції, реставрації фасадів будинків
і споруд на території міста Києва"

Приведення нормативно#правового акта у відповідність до вимог чинного
законодавства України

Перше півріччя Головне управління містобудування та архітектури

6. Проект рішення Київської міської ради "Про затвердження Фонду
енергозбереження в місті Києві"

Створення економічних і організаційних  умов  для ефективного
використання паливно#енергетичних ресурсів та води і цільового
фінансування (співфінансування) проектів  з енергозбереження у закладах
бюджетної сфери міста Києва

Березень Головне управління комунального господарства

7. Проект рішення Київської міської ради "Про стимулювання ефективного
використання паливно#енергетичних ресурсів у закладах бюджетної
сфери міста

Стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів у закладах
бюджетної сфери шляхом  направлення зекономлених за рахунок
впровадження енергоефективних проектів та ощадливого споживання
паливно#енергетичних ресурсів коштів на подальше впровадження
енергоефективних проектів та преміювання працівників бюджетної сфери

Квітень Головне управління комунального господарства

8. Проект рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 25.12.2008 №1051/1051 "Про Правила благоустрою міста Києва"

Прийняття змін, спрямованих на забезпечення реалізації прав фізичних та
юридичних осіб у сфері благоустрою

Протягом року Головне управління контролю за благоустроєм

9. Проект рішення Київської міської ради "Про деякі заходи щодо
впорядкування руху вантажних автомобілів у м.Києві"

Поліпшення організації дорожного  руху  та  його безпеки, покращання
екологічного стану центральної частини міста

Перше півріччя Головне управління транспорту та зв'язку

10. Проект рішення Київради "Про користування земельними ділянками в
місті Києві"

Забезпечення дотримання суб'єктами господарювання вимог земельного
законодавства щодо використання землі та оформлення на неї прав

Перше півріччя Головне управління земельних ресурсів

11. Проект рішення Київради "Про внесення змін та доповнень до рішення
Київської міської ради від 24.05.2007 №528/1189 "Про затвердження
положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для
будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та
нежитлового o призначення, незавершеного будівництва, інженерно#
транспортної інфраструктури міста Києва"

Приведення деяких положень у відповідність до норм чинного
законодавства

Перше півріччя Головне управління економіки та інвестицій

12. Проект рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 22.09.2011 №37/6253 "Про затвердження Порядку розміщення
реклами в м.Києві"

Приведення деяких положень у відповідність до норм чинного
законодавства

Перше півріччя Головне управління з питань реклами

13. Проект рішення Київради "Про внесення змін до порядку здійснення
самоврядного контролю за використанням і охороною земель у м.Києві,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 25.09.2003 №16890"

Приведення деяких положень у відповідність до норм чинного
законодавства

Перше півріччя Головне управління земельних ресурсів

14. Проект рішення Київської міської ради від 27.10.2011 №384/600 Приведення рішення у відповідність до норм чинного законодавства Перше півріччя Головне управління контролю за благоустроєм

15. Проект рішення Київради  "Про затвердження Концепції розміщення
зупинок громадського транспорту в м.Києві"

Протягом року Головне управління містобудування та архітектури

16. Проект рішення Київради "Про діяльність  комунальної аварійно#
рятувальної служби "Київська служба порятунку"

Регулювання діяльності Січень#червень Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Мазурчак О.В., начальник Головного управління контролю за
благоустроєм Садовой С.М.

17. Проект рішення Київради "Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 25.12.2008 №1051/1051"

Внесення змін Протягом року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Мазурчак О.В., начальник Головного управління контролю за
благоустроєм Садовой С.М.

18. Проект рішення Київради "Про затвердження Порядку видачі дозволу на
порушення об'єктів благоустрою в місті Києві"

Встановлення порядку видачі дозволу в місті Києві Протягом року Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
Мазурчак О.В., начальник Головного управління контролю за
благоустроєм Садовой С.М.

19. Проект рішення Київради "Про порядок передачі (надання) земельних
ділянок в користування або у власність із земель комунальної власності в
місті Києві"

Удосконалення правового регулювання земельних відносин Перше півріччя Головне управління земельних ресурсів

20. Проект рішення Київради  "Про внесення змін до Тимчасового порядку
передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у
місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.07.2004
№457/1867"

Удосконалення правового регулювання земельних відносин Перше півріччя Головне управління земельних ресурсів 

21. Проект рішення Київради  "Про встановлення в м. Києві режиму роботи
закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг"

Регулювання діяльності закладів торгівлі Протягом року Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування
населення

22. Проект рішення Київради "Про Правила торгівлі на ринках у місті Києві" Приведення до норм чинного законодавства Протягом року

23. Проект рішення Київради "Про деякі питання розміщення тимчасових
споруд торговельного, побутового, соціально#культурного чи іншого
призначення для здійснення підприємницької діяльності у м. Києві"

Вирішення проблемних питань розміщення ТС на території м.Києва Перше півріччя Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування
населення, Головне управління містобудування та архітектури

–≤ÿ≈ÕÕfl  »Ø¬—‹ ŒØ Ã≤—‹ ŒØ –¿ƒ»
Про затвердження плану діяльності 

Київської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2013 рік

Рішення Київської міської ради № 667 /8951 від 20 грудня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 7, 13, 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, статті 40 Регламенту Київради, з метою планування діяльності Київської місь


кої ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік для забезпечення здійснення державної регуляторної політики у м. Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план діяльності Київської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік згідно з додатком.
2. Це рішення офіційно оприлюднити шляхом опублікування у газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Додаток
до рішення Київради від 20.12.2012 року 

№ 667/8951

План
діяльності Київської міської ради

з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про внесення змін до рішень Київської міської ради 
від 26.04.2012 № 561/7898 

“Про поновлення громадській організації 
“Київська міська спілка автомобілістів” 

та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “МЕТАЛ
СЕРВІС” 
договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового комплексу 

з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури 
та підземним паркінгом на просп. Героїв Сталінграда, 2
б 

в Оболонському районі м. Києва” та від 26.04.2012 № 562/7899 
“Про поновлення громадській організації 

“Київська міська спілка автомобілістів” 
та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “МЕТАЛ
СЕРВІС” 

договору оренди земельної ділянки 
на просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі м. Києва 

від 21.03.2008 № 78
6
00522 та внесення змін до нього”
Рішення Київської міської ради № 764 /9048 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до статті 30 Закону України “Про оренду землі”, статей 9, 93 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 40 та пункту 7 Розділу V Прикінцевих положень Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності” та розглянувши звернення громадської організації “Київська міська спілка автомобілістів” та ПРИВАТ

НОГО ПІДПРИЄМСТВА “МЕТАЛ
СЕРВІС”, Київська міська рада

1. Внести зміни до рішень Київської міської ради від 26.04.2012
№ 561/7898 “Про поновлення громадській організації “Київська міська
спілка автомобілістів” та ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “МЕТАЛAСЕРA
ВІС” договору оренди земельної ділянки для будівництва житлового
комплексу з об’єктами побутової та адміністративної інфраструктури
та підземним паркінгом на просп. Героїв Сталінграда, 2Aб в ОболонA
ському районі м. Києва” та від 26.04.2012 № 562/7899 “Про поновленA
ня громадській організації “Київська міська спілка автомобілістів” та
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “МЕТАЛAСЕРВІС” договору оренди зеA
мельної ділянки на просп. Героїв Сталінграда в Оболонському районі
м. Києва від 21.03.2008 № 78A6A00522 та внесення змін до нього”, 
а саме:

— у пунктах 1 рішень слова та цифру “Поновити на 5 років” замінити
словами та цифрою “Поновити на 10 років” (справа № АA20544).

2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 29.01.2007
№ 78A6A00414, а саме:

— абзаци 14, 15 підпункту 8.4 пункту 8 договору виключити.
3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 21.03.2008

№ 78A6A00522, а саме:
— абзаци 15, 16 підпункту 8.4 пункту 8 договору виключити.
4. Встановити, що розмір річної орендної плати, визначеної в догоA

ворах оренди земельних ділянок від 21.03.2008 № 78A6A00522 (із зміA

нами), від 29.01.2007 № 78A6A00414 (із змінами) та їх умови підлягаA
ють приведенню у відповідність до цього рішення та норм законодавA
ства.

5. Громадській організації “Київська міська спілка автомобілістів” та
ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ “МЕТАЛAСЕРВІС” у місячний термін зверA
нутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо
організації робіт по внесенню змін до договорів оренди земельних діляA
нок від 29.01.2007 № 78A6A00414 та від 21.03.2008 № 78A6A00522.

6. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу КиївA
ради (Київської міської державної адміністрації) зняти з державної реєсA
трації угоди про поновлення та про внесення змін та доповнень до догоA
ворів оренди земельних ділянок від 17.09.2012 № 78A6A00697 та від
17.09.2012 № 78A6A00698, укладені між Київською міською радою та гроA
мадською організацією “Київська міська спілка автомобілістів” та ПРИA
ВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ “МЕТАЛAСЕРВІС”, з моменту державної реєсA
трації нових угод.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну коміA
сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та землекоA
ристування.

Заступник міського голови — секретар Київради

ВИРІШИЛА:
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 16 січня 2013 року

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

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

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

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

провадження господарської діяльності
з виробництва, транспортування та постачання

теплової енергії, централізованого
водопостачання та водовідведення

Розпорядження № 2192 від 7 грудня 2012 року
Відповідно до пункту 6 статті 19 та пункту 2 статті 20 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пунктів 17 та 42 части


ни третьої статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, статті 161 Закону України “Про теп

лопостачання”, статті 18 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 № 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” та постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756
“Про затвердження переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду діяльності”, для розгляду
питань, пов’язаних із прийняттям рішень про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва теплової
енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанці

ях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортуван

ня теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централі

зованого водопостачання та водовідведення, відмову у видачі, анулювання, переоформлення та видачу дубліката ліцензії, в ме

жах здійснення функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Утворити Ліцензійну комісію виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентраA
лях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних усA
тановках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваA
них джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової
енергії, централізованого водопостачання та водовідведення (далі — ЛіA
цензійна комісія).

2. Призначити першого заступника голови Київської міської державної
адміністрації Мазурчака О. В. головою Ліцензійної комісії.

3. Доручити Мазурчаку О. В. у десятиденний термін сформувати та заA
твердити склад Ліцензійної комісії.

4. Затвердити Положення про Ліцензійну комісію виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентраA
лях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераціиних усA
тановках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваA
них джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової
енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, що додаєA
ться.

5. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 18.02.2009 № 188 “Про видачу ліцензій на провадження господарської
діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енерA
гії”, від 25.02.2011 № 252 “Про затвердження складу Ліцензійної комісії
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з питань ліцензування провадження господарської діяльноA
сті з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії”, від
07.10.2011 № 1872 “Про видачу ліцензій на провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”, від
07.12.2011 № 2326 “Про затвердження складу Ліцензійної комісії викоA
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміA
ністрації) з питань ліцензування господарської діяльності з централізоваA
ного водопостачання та водовідведення”, від 16.11.2011 № 2123 “Про
внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської раA
ди (Київської міської державної адміністрації) від 25.02.2011 № 252”.

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

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

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 07.12.№ 2192

ПОЛОЖЕННЯ
про Ліцензійну комісію виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) з питань ліцензування 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії 
(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках 
та установках з використанням нетрадиційних 

або поновлюваних джерел енергії), 
транспортування теплової енергії магістральними 

та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, 
централізованого водопостачання та водовідведення

І. Ліцензійна комісія виконавчого органу Київської міської ради (КиA
ївської міської державної адміністрації) з питань ліцензування госпоA
дарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелекA
тростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевиA
ми (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії,
централізованого водопостачання та водовідведення (далі — ЛіцензійA
на комісія) у своїй діяльності керується законами України “Про ліцензуA
вання певних видів господарської діяльності”, “Про теплопостачання”,
“Про питну воду та питне водопостачання”, “Про місцеві державні адA
міністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
№ 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування”, від
04.07.2001 № 756 “Про затвердження переліку документів, які додаюA
ться до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діA
яльності”, постановами Національної комісії, що здійснює державне реA
гулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 № 276 “Про заA
твердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках та установках з викорисA
танням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)”, зареєстроA
ваної в Міністерстві юстиції 31.08.2012 за № 1466/21778, від
10.08.2012 № 277 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з транспортування теплової енергії магісA
тральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами), зареA
єстрованої в Міністерстві юстиції 31.08.2012 за № 1467/21779, від
10.08.2012 № 278, “Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання з теплової енергії”, зареєстроваA
ної в Міністерстві юстиції 31.08.2012 за № 1475/21787, від 10.08.2012
№ 279 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарA
ської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведенA
ня”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 31.08.2012 за
№ 1468/21780, від 10.08.2012 № 283 “Про затвердження Порядку конA
тролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водоA
відведення”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 31.08.2012 за
№ 1476/21788, від 10.08.2012 № 284 “Про затвердження Порядку конA
тролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльноA
сті з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоA
електростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джеA
рел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місA
цевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової
енергії”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 31.08.2012 за
№ 1477/21789, і є постійно діючим дорадчим органом виконавчого орA
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Персональний склад Ліцензійної комісії затверджує голова ЛіцензійA
ної комісії за поданням керівників місцевих органів виконавчої влади, відA
повідних підприємств та організацій.

Голова Ліцензійної комісії має право вносити зміни до складу ЛіцензійA
ної комісії.

3. Основним завданням Ліцензійної комісії є розгляд питань, пов’язаA
них із прийняттям рішень про видачу ліцензії, відмову у видачі, анулюванA
ня, переоформлення, видачу копії або дубліката ліцензії на провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектроA
станціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та устаA
новках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енерA
гії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розA
подільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централіA
зованого водопостачання та водовідведення.

4. Ліцензійна комісія відповідно до покладених на неї завдань: 
здійснює попередній розгляд документів суб’єктів господарювання щодо

провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії
(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентраA
лях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних усA
тановках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваA
них джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, ценA
тралізованого водопостачання та водовідведення та аналізує їх на відпоA
відність законодавству України у сфері ліцензування;

здійснює розгляд звернень, що пов’язані з ліцензуванням господарA
ської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробA
ництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з виA
користанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), трансA
портування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчиA
ми) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого
водопостачання та водовідведення;

забезпечує підготовку проектів розпоряджень виконавчого органу КиївA
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про видачу ліA
цензії, відмову у видачі, анулювання, переоформлення та видачу копії або
дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоA
електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когеA
нераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магісA
тральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачанA
ня теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення.

5. Рішення Ліцензійної комісії носять рекомендаційний характер.
6. Організаційною формою роботи Ліцензійної комісії є робочі засіданA

ня, які веде голова Ліцензійної комісії, а в разі його відсутності — заступA
ник голови Ліцензійної комісії.

7. Засідання Ліцензійної комісії проводяться у разі необхідності в міру
надходження документів.

8. Засідання Ліцензійної комісії вважається правомочним, якщо в його
роботі бере участь більше половини складу Ліцензійної комісії.

9. Рішення Ліцензійної комісії приймається простою більшістю голосів
її членів, присутніх на засіданні (за рівного розподілу голосів голос голоA
ви Ліцензійної комісії є ухвальним).

10. Рішення Ліцензійної комісії оформляється протоколом засідання,
який підписується усіма членами Ліцензійної комісії, які були присутніми
на засіданні.

11. Для розгляду і вирішення питань, що належать до компетенції ЛіA
цензійної комісії, вона має право залучати до своєї роботи науковців, інA
ших фахівців у сфері теплоA та водопостачання.

12. Управління природних монополій Головного управління комунальA
ного господарства виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

здійснює організаційноAтехнічне забезпечення роботи Ліцензійної коA
місії;

здійснює реєстрацію заяв суб’єктів господарювання на видачу, анулюA
вання, переоформлення та видачу копії або дубліката ліцензії; 

готує розпорядчі документи про видачу, відмову у видачі, анулювання,
переоформлення та видачу копії або дубліката ліцензії;

надсилає (видає) заявникові повідомлення (із зазначенням підстав)
щодо рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії суб’єкту госA
подарювання у письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати
прийняття відповідного рішення;

формує і веде ліцензійний реєстр за визначеними у пункті 1 цього ПоA
ложення видами господарської діяльності;

готує та подає звіти про ліцензійну діяльність за встановленими форA
мами у визначений законодавством термін.

Заступник голови
керівник апарату О. Пузанов

Про відзначення 70
ї річниці визволення України 
від фашистських загарбників 

та 70
ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941
1945 років
Розпорядження № 2038 від 15 листопада 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941
1945 років”, Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604/2012 “Про заходи у зв’язку з відзначенням 70
ї річниці
визволення України від фашистських загарбників та 70
ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941
1945 років”, міської ці

льової програми "Соціальне партнерство” на 2011
2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17 лютого 2011 ро

ку № 23/5410, з метою вшанування історичного подвигу народу у визволенні України від фашистських загарбників та відзначення
державного свята Дня Перемоги у столиці України — місті
герої Києві:

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення загальA
номіських заходів із відзначення 70Aї річниці визволення України від фаA
шистських загарбників та 70Aї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війA
ні 1941A1945 років (далі — Організаційний комітет) та затвердити його
склад, що додасться.

2. Призначити головою Організаційного комітету голову Київської місьA
кої державної адміністрації Попова О. П.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його перA
сональний склад та вносити в разі потреби до нього зміни.

3. Затвердити план загальноміських заходів із відзначення 70Aї річниці
визволення України від фашистських загарбників та 70Aї річниці ПеремоA
ги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років на 2013—2015 роки (даA
лі — План заходів), що додається.

4. З метою виконання Плану заходів просити:
Головне управління Держтехногенбезпеки у м. Києві встановити конA

троль за станом пожежної та техногенної безпеки під час проведення заA
ходів на вул. Хрещатик та Майдані Незалежності;

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві
забезпечити охорону громадського порядку під час проведення масових
заходів, цілодобову охорону засобів їх технічного забезпечення та святкоA
вого оформлення;

Управління Державної автомобільної інспекції Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві забезпечити супровід

автотранспорту при перевезенні учасників заходів від районів м. Києва до
місць святкування, перекриття дорожнього руху з 6.00 год. до 23.00 год.
на вул. Хрещатик, Майдані Незалежності, Європейській площі на час проA
ведення святкових заходів;

Центральне управління військової служби правопорядку по місту Києву
і Київській області забезпечити проведення ритуалів Пам’яті.

5. Районним в місті Києві державним адміністраціям розробити заходи
з нагоди відзначення 70Aї річниці визволення України від фашистських заA
гарбників та 70Aї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941A1945
років та забезпечити їх проведення.

6. Виконавцям плану загальноміських заходів із відзначення 70Aї річниA
ці визволення України від фашистських загарбників та 70Aї річниці ПереA
моги у Великій Вітчизняній війні 1941A1945 років передбачити видатки на
здійснення цих заходів при складанні бюджетних запитів на
2013,2014,2015 роки у встановленому порядку.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення у засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Ґолова О. Попов

Про прийняття до сфери управління виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

об’єктів залізнично
автомобільного мостового переходу 
через р. Дніпро у м. Києві

Розпорядження № 2181 від 6 грудня 2012 року
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та ко


мунальної власності”, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2012 року № 748
р “Про передачу об’

єктів залізнично
автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві до сфери управління Київської міськдержадмініс

трації” та рішення Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 407/6623 “Про надання згоди на безоплатне прийняття до сфе

ри управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) закінченого будівництвом
об’єкта — Будівництво залізнично
автомобільного мостового переходу через р. Дніпро (з підходами) на залізничній дільниці Ки

їв — Московський — Дарниця (І
пусковий комплекс)” із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київради від 15 березня 2012
року № 229/7566, та в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Прийняти до сфери управління виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) об’єкти залізничноAавтоA
мобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві згідно з додатA
ком 1 до цього розпорядження.

2. Утворити комісію з питань передачі об’єктів залізничноAавтомобільA
ного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві до сфери управління
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та затвердити її склад, що додається,

3. Комісії, утвореній згідно з пунктом 2 цього розпорядження, органіA
зувати свою роботу в установленому порядку, підписати акти прийманняA
передачі та передати їх на затвердження до виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

4. Закріпити на праві господарського відання за комунальними підприA
ємствами і передати у володіння та користування ПАТ “АК “КиївводокаA

нал”, ПАТ “Київенерго” та ПАТ “Київгаз” на умовах, визначених відповідA
ними Угодами, які укладені між Товариствами та виконавчим органом КиA
ївської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), об’A
єкти залізничноAавтомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м.
Києві згідно з додатком 2 до цього розпорядження.

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

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

Голова О. Попов

Про передачу функцій замовника будівництва об’єктів 
від Комунального підприємства “Інженерний центр” 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

до Комунального підприємства “Дирекція з капітального будівництва 
та реконструкції “Київбудреконструкція”

Розпорядження № 2186 від 7 грудня 2012 року
Відповідно до ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах функцій органу місцевого самоврядуван


ня:

1. Комунальному підприємству “Інженерний центр” виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі—КП
“Інженерний центр”) та Головному управлінню капітального будівництва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адA
міністрації) в установленому порядку передати Комунальному підприємA
ству “Дирекція з капітального будівництва та реконструкції “КиївбудрекоA
нструкція” (далі — КП “Київбудреконструкція”) функції замовника, всі наявA
ні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного буA
дівництва на момент передачі, проектноAкошторисну, договірну, бухгалA
терську документацію, документацію, пов’язану з проведенням процедуA
ри закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації
об’єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення відповідно до
чинного законодавства по об’єктах згідно з додатком.

2. Головному управлінню комунального господарства виконавчого орA
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) поA
дати в установленому порядку до Головного управління економіки та інA
вестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) пропозиції щодо внесення змін до Програми соA
ціальноAекономічного розвитку м. Києва на 2012 рік у зв’язку із передаA
чею функцій замовника КП “Київбудреконструкція” по об’єктах, зазначеA
них у пункті 1 цього розпорядження.

3. КП “Київбудреконструкція” забезпечити подальше виконання будіA
вельних, проектних та інших робіт для введення в експлуатацію за проA
грамами соціальноAекономічного розвитку м. Києва на відповідні роки.

4. Позиції 14, 29 додатка до розпорядження виконавчого органу КиївA
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 веA
ресня 2012 року № 1591 “Про передачу функцій замовника будівництва
об’єктів від Головного управління капітального будівництва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
зв’язку з його реорганізацією” виключити.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступA
ника голови Київської міської державної адміністрації Кучука М. І.

Голова О. Попов

Про затвердження змін до Статуту 
комунального підприємства “Київпастранс”

Розпорядження № 2182 від 6 грудня 2012 року
Відповідно до статті 8 Господарського кодексу України, підпункту 2 пункту а) частини першої статті 27 та підпункту 6 пункту а)

частини першої статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської міської ради від 30.12.2010
№ 573/ 5385 “Про бюджет міста Києва на 2011 рік”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста
Києва на 2012 рік”, з метою оптимізації структурного складу та приведення статутного капіталу у відповідність до законодавства
України, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до Статуту комунального підприємства “КиївпасA
транс”, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміA
ністрації від 24.10.2001 № 2276 (в редакції розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.02.2009 № 149), що додаються.

2. Комунальному підприємству “Київпастранс” здійснити передбачені
законодавством України заходи щодо державної реєстрації змін до СтатуA
ту підприємства.

3. Прийняття рішення щодо висвітлення в засобах масової інформації
змісту цього розпорядження покласти на заступника голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

З додатком до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 16 січня 2013 року

Музика нас об’єднає
В Києві з 4 по 9 лютого відбудеться Перший Міжнародний конкурс
молодих виконавців на дерев’яних духових інструментах 
ім. Володимира Антонова

Що надихнуло 
на проведення конкурсу

“За історію нашого навчального закладу, якому

виповнюється 145 років, ми виховали велику

кількість “духовиків”, які зараз працюють майже

в усіх провідних оркестрах світу. Виросло нове по�

коління виконавців, які продемонстрували висо�

кий рівень професійної підготовки й видатні

творчі здібності на огляді виконавців на духових

інструментах “Дніпровські зорі”, а пізніше — на

Першому Всеукраїнському конкурсі молодих ви�

конавців на дерев’яних духових інструментах”,—

розповідає Олександр Кочерженко.— Результати

виконавців настільки вразили нас, що виникло

бажання провести конкурс міжнародного рівня,

щоби показати світу творчі здобутки української

школи “духовиків”.

Пан Кочерженко додав, що ні для кого не є

секретом той факт, що в Україні давно існує чудо�

ва школа виконавців на духових інструментах зі

своїми здобутками і традиціями. “Це додало нам

ще більшої впевненості в тому, що ми зможемо

започаткувати і провести й міжнародний конкурс

на базі нашого інституту”,— розповів він.

Легендарний флейтист 
Володимир Антонов

Знаковим є той факт, підкреслюють організато�

ри дійства, що конкурс носить ім’я одного з най�

видатніших флейтистів сучасності Володимира

Антонова, який здобув світове визнання як вірту�

озний виконавець і видатний педагог. Він про�

довжив традиції української флейтової школи й

виховав не одне покоління видатних музикантів,

які й сьогодні прославляють Україну.

“Ми повинні знати і пам’ятати своїх таланови�

тих особистостей, які зробили колосальний вне�

сок у розвиток музичного мистецтва, внесок не

лише в українську, а й світову музичну культуру.

Володимир Антонов — уславлений флейтист, ду�

же інтелігентна людина, визнаний фахівець, со�

ліст симфонічного оркестру Державного акаде�

мічного театру опери і балету імені Тараса Шев�

ченка (нині — Національна опера України імені

Тараса Шевченка), викладач Національної му�

зичної академії ім. П. І. Чайковського (раніше —

Київська державна консерваторія ім. П. І. Чай�

ковського), Народний артист України. Величезна

кількість його учнів грають по всьому світу в най�

кращих світових симфонічних оркестрах,” — на�

голосив Олександр Злотник.

Олександр Кочерженко, в свою чергу, додав:

“Конкурсанти мають усвідомлювати той факт, що

участь в заході такого рівня — не тільки честь, а й

велика відповідальність”.

У пошуках талантів

“Ми хочемо заявити про себе світові, щоби нас

почали пізнавати і про нас почали говорити як

про країну з величезним творчим потенціалом.

Адже маємо чим пишатися в мистецтві й хочемо

це продемонструвати на увесь світ,— говорить

пан Кочерженко.— Нам є що показати, є як пред�

ставити нашу талановиту молодь. Упевнені, що

вона складе гідну конкуренцію конкурсантам із

інших країн”.

Ректор КІМ ім. Р. М. Глієра пан Злотник визна�

чив мету проведення конкурсу так: “Конкурс

проводиться для того, щоби продемонструвати

своє вміння, виконавський рівень і подивитися,

що відбувається в світі серед виконавців на де�

рев’яних духових інструментах. Це — спілкуван�

ня, це — обмін думками, обмін репертуарний”.

До слова, конкурс проводиться за підтримки

Міністерства культури України та благодійного

фонду “Таланти України”. Генеральний директор

конкурсу — Олександр Кочерженко.

За призові місця в номінаціях Флейта і Кларнет

змагатимуться 41 виконавець з 9 країн світу

(Україна, Росія, Азербайджан, Білорусь, Угорщи�

на, Польща, Франція, Естонія, Японія).

“Ми допустили до участі в конкурсі 41 учасни�

ка,— розповів Олександр Кочерженко.— Серед

них чимало наших співвітчизників, що ще раз пе�

реконливо свідчить про високий рівень майстер�

ності нашої молоді”.

Організатори заходу розповіли, що творчі зма�

гання конкурсантів відбуватимуться у чотири ту�

ри:

“Перші два тури — це сольна програма під

акомпанемент фортепіано, а третій тур і Гала�

концерт відбудуться у супроводі симфонічного

оркестру. А це — найкращий європейський рі�

вень”,— наголосив генеральний директор кон�

курсу. За його словами, у фінал в кожній номіна�

ції пройдуть чотири учасники. Вони боротимуть�

ся за перше, друге і третє місця та звання лауре�

ата.

“Ми дуже прискіпливо поставилися до підго�

товки програмних вимог, ретельно вивчали досвід

найкращих європейських конкурсів і розробили

таку програму, яка відповідає загальносвітовим

вимогам”,— зазначив пан Кочерженко.

Зокрема конкурсанти виконають твори Й. С.

Баха, Л. ван Бетховена, С. Прокоф’єва, І. Стра�

вінського, В. А. Моцарта, Й. Брамса, К. М. Вебе�

ра та інших всесвітньо відомих композиторів.

У третьому турі флейтисти мають виступати у

супроводі симфонічного оркестру Національної

філармонії з творами Моцарта, грати якого —

значить засвідчити свою виконавську майстер�

ність. “Моцарт — це обов’язковий стиль, обов’яз�

кова манера виконання, характерна для епохи

композитора. Моцарта не можна грати по�укра�

їнськи”,— підкреслив Олександр Кочерженко.

“Там (виконуючи твір Моцарта, ред.) неможли�

во сфальшивити, бо відчуваючи кожну нотку, ви�

конавець не має права на помилку, це надзвичай�

но складно”,— додав Олександр Злотник.

Учасники конкурсу повинні показати технічну

майстерність, рівень художнього виконання, чис�

тоту інтонацій, образність, артистизм у виконан�

ні, емоційність, виразність.

Компетентне журі 

Оцінювати конкурсантів будуть видатні музи�

канти та викладачі з Ізраїлю, Росії, Японії та

України. Для молодих виконавців дуже важливо

отримати високу оцінку власних творчих здібнос�

тей від видатних суддів. Це значить встановити

для себе певну планку, яка важлива для подальшої

музичної кар’єри.

Очолює журі конкурсу Народний артист Укра�

їни, композитор, професор, ректор інституту

КІМ ім. Глієра Олександр Злотник.

До складу журі також входить представник з Із�

раїлю — Анатолій Коган, музичний директор Ка�

мерата Академус, випускник училища ім. Р. М.

Глієра.

Запросили й видатного флейтиста з Японії

Уено Такасі. Він — директор, диригент та соліст

Японського нового філармонічного оркестру.

Представник з Росії — викладач РАМ ім. Гнєсі�

них, професор Іван Олєнчик.

Також до складу журі входить завідувач кафед�

ри дерев’яних духових інструментів Національної

музичної академії України ім. П. І. Чайковського,

кандидат мистецтвознавства, професор Роман

Вовк.

“Конкурс транслюватиметься он�лайн, в учас�

ників є шанс стати помітними у світі, можливо,

будуть якісь запрошення. Звісно, хотілося б, що�

би вони тут собі раду дали. Але, як я вже сказав,

музикант — це така творча одиниця, яка має ру�

хатись по світу. Нещодавно я був в Брюсселі,—

розповідає Олександр Злотник,— коли там висту�

пав наш невеличкий духовий оркестр, чоловік

сім, вони грали твори від середньовічної музики

до сучасної. Захоплення у глядачів — а це були

поважні гості з різних країн — було безмежним.

Що приємно, бо це — обличчя України”.

Ректор КІМ ім. Глієра стверджує, що “конкур�

си й проводяться, аби побачити рівень і стан, а ще

заради обміну досвідом, заради взаємозбагачен�

ня. Для викладачів і для членів журі це можли�

вість побачити щось нове. Вони також дивляться,

хто як грає, яка школа, які відмінності. Кон�

курс — це досвід, це школа для всіх, не тільки для

виконавців”.

Про історію Київського 
державного музичного 
училища ім. Р. М. Глієра

Київське державне музичне училища ім. Р. М.

Глієра (з 2008 року Київський інститут музики) —

перший професійний навчальний заклад Укра�

їни, заснований 18 січня 1868 року. Професійна

діяльність училища тісно пов’язана з видатними

іменами музичної культури: П. І. Чайковським,

С. Рахманіновим, О. Глазуновим, А. Рубінштей�

ном, які опікувалися його долею, часто виступали

з концертами перед студентами й викладачами. У

1914 році на посаду директора було призначено

вихованця училища, на той час вже відомого ком�

позитора, засновника української композитор�

ської школи Глієра Рейнгольда Морiцевича. Саме

його учні, Лев Ревуцький та Борис Лятошин�

ський, прославили українську композиторську

школу.

З училищем пов’язані імена музикантів — фун�

даторів музичного мистецтва України. Серед них

Володимир Пухальський, Микола Лисенко, Ка�

міл Еверарді, Оскар Шевчик та багато інших.

Всесвітню славу музичному закладу принесли

його видатні випускники, які зробили вагомий

внесок в скарбницю світового мистецтва. Це пі�

аністи Володимир Горовиць, Олександр Браїлов�

ський, Костянтин Михайлов, Леонід Ніколаєв;

композитори — Левко Ревуцький, Григорій Май�

борода, Платон Майборода, Віталій Філіпенко;

співаки — Марія Литвиненко�Вольгемут, Григо�

рій Бакланов, Дмитро Гнатюк, Діана Петриненко

та інші.

“І сьогодні в нашому навчальному закладі,

продовжуючи традиції своїх знаних попередни�

ків, працюють провідні виконавці і педагоги, на�

вчається талановита молодь,— розповів Олек�

сандр Злотник.— Міжнародній конкурс — це

прекрасна можливість підтвердити високий ста�

тус нашого закладу — Київського державного ви�

щого музичного училища ім. Р. М. Глієра — Київ�

ського інституту музики ім. Р. М. Глієра”

Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

Один із найстаріших м зичних навчальних за ладів У раїни, я ом в 2013
році виповнюється 145 ро ів, Київсь ий інстит т м зи и ім. Глієра вирішив
відзначити свій ювілей проведенням першо о в історії нашої держави он-
рс “д хови ів”. На рах н цьо о поважно о інстит т визнані в світі

прое ти: Міжнародний он рс молодих піаністів пам’яті Володимира Горо-
виця, Міжнародний фестиваль “Київсь і літні м зичні вечори” та ба ато ін-
ших мистець их заходів. Про ідею засн вання ново о он рс , про творчі
плани, перспе тиви і проблеми “Хрещати ” розповіли олова ж рі он р-
с , омпозитор, ре тор КІМ ім. Р. М. Глієра, Народний артист У раїни, про-
фесор Оле сандр Злотни та енеральний дире тор он рс , завід вач
відділ “Ор естрові д хові та дарні інстр менти”, засл жений працівни
льт ри У раїни Оле сандр Кочержен о.

Відповіді на сканворд 
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Голова Першо о Міжнародно о он рс молодих ви онавців на дерев’яних д хових інстр ментах імені Антонова Оле сандр Злотни та енеральний дире тор цьо о
он рс Оле сандр Кочержен о

Департамент земельних рес рсів ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

О олош є он рс на заміщення ва антних посад:

1. Головний спеціаліст відділ земле строю Дніпровсь о о район правління
земле строю.

2. Головний спеціаліст відділ земле строю Подільсь о о район правління
земле строю.

3. Провідний спеціаліст відділ земле строю Голосіївсь о о район правління
земле строю.

4. Провідний спеціаліст відділ земле строю Дарниць о о район правління
земле строю.
Основні обов'яз и:
втілює в життя відповідном адміністративном районі міста, в межах своєї

омпетенції, політи Департамент щодо ви онання заходів, передбачених Про рамою
земельної реформи м. Києві;

роз лядає, в межах своєї омпетенції, звернення ромадян, підприємств та ор аніза-
цій, що стос ються земельних відносин.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища, землевпоряд вання та адастр або юридична, за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній сл жбі
не менше 1 ро або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 ро ів.

5. Начальни відділ реєстрації землевпорядної до ментації правління інформаційно-
технічно о забезпечення.
Основні обов'яз и:
Ор анізов є робот відділ щодо реєстрації адастрових справ, передачі їх на роз ляд

відповідних посадових осіб та підрозділів Департамент , на по одження до ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (КМДА), лопотань та виснов ів.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
Освіта вища, землевпоряд вання та адастр або юридична, за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста.

6. Головний спеціаліст відділ реєстрації землевпорядної до ментації правління
інформаційно-технічно о забезпечення.
Основні обов'яз и:
- здійснює реєстрацію адастрових справ, передачі їх на роз ляд відповідних

посадових осіб та підрозділів Департамент , на по одження до ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (КМДА), лопотань, виснов ів.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
Освіта вища, землевпоряд вання та адастр або юридична, за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста.
7. Головний спеціаліст відділ під отов и а ціонів і он рсів правління форм вання

рин землі.
Основні обов'яз и:
- здійснює опрацювання звернень від юридичних та фізичних осіб щодо придбання

земельних діляно або прав на них на земельних тор ах; ви он є добір, опрацювання та
форм вання перелі земельних діляно , призначених для продаж на земельних тор ах.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
Освіта вища, юридична, за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом не менше 3 ро ів.

8. Головний спеціаліст відділ правової е спертизи юридично о правління.
Основні обов'яз и:
здійснює правов е спертиз нормативно-правових а тів, розроблення і реда вання

нормативно-правових а тів, забезпеч є правильне їх застос вання
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
Освіта вища, юридична, за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста.

9. Головний спеціаліст відділ під отов и до оворів оренди правління оординації та
аналітичної роботи.
Основні обов'яз и:
здійснює правов е спертиз нормативно-правових а тів, розроблення і реда вання

нормативно-правових а тів, забезпеч є правильне їх застос вання
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища, землевпоряд вання та адастр або юридична, за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста

На заміщення посад:
10. Головний спеціаліст відділ земле строю Святошинсь о о район правління

земле строю.

11. Головний спеціаліст відділ земле строю Шевчен івсь о о район правління
земле строю.
Основні обов'яз и:
втілює в життя відповідном адміністративном районі міста, в межах своєї

омпетенції, політи Департамент щодо ви онання заходів, передбачених Про рамою
земельної реформи м. Києві;

роз лядає, в межах своєї омпетенції, звернення ромадян, підприємств та
ор анізацій, що стос ються земельних відносин.
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища, землевпоряд вання та адастр або юридична, за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній сл жбі
не менше 1 ро або стажем роботи за фахом в інших сферах не менше 3 ро ів.

12. Провідний спеціаліст відділ аналітичної роботи правління оординації та
аналітичної роботи.
Основні обов'яз и:
здійснює роз ляд до ментації із земле строю та під отов прое тів виснов ів

Департамент за рез льтатами її роз ляд .
Професійні та валіфі аційні вимо и до андидатів:
освіта вища, землевпоряд вання та адастр або юридична, за освітньо-

валіфі аційним рівнем ма істра, спеціаліста

До менти на часть он рсі подаються до се тора з адрової роботи
Департамент земельних рес рсів ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) протя ом 30 днів з дня п блі ації о олошення в азеті, за
адресою: в л. Хрещати , 32-а, м. Київ, 01601, аб. 220, телефон для довідо 202-79-89.

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

та передані сфери правління Святошинсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- нежитлові приміщення, розташовані на 2 поверсі ДНЗ №560 за адресою:
в л. Я ба Коласа, 6Г, за альною площею 113,1 в.м для проведення з дітьми
рт ової роботи з хорео рафії, малювання та під отов и дітей до ш оли. Розмір

орендної плати за один 4,29 рн;

- нежитлові приміщення, розташовані на 1 поверсі СЗШ №253 за адресою:
в л. Жмеринсь а, 34, за альною площею 73,1 в.м для проведення занять з
дітьми з хорео рафії. Розмір орендної плати за один 2,79 рн;

- нежитлові приміщення, розташовані на 2 поверсі СЗШ №253 за адресою:
в л. Жмеринсь а, 34, за альною площею 54,0 в.м для проведення з дітьми
рт ової роботи з малювання та під отов и дітей до ш оли. Розмір орендної

плати за один 1,97 рн;

- нежитлові приміщення, розташовані на 3 поверсі СЗШ №230 за адресою:
в л. На мова, 35-Б, за альною площею 36,1 в.м для ор анізації рсів з
під отов и водіїв транспортних засобів. Розмір орендної плати за один 1,75
рн;

- нежитлові приміщення, розташовані на 2 поверсі СЗШ № 72 за адресою:
в л. На мова Генерала, 35-А, за альною площею 40,0 в.м для проведення
занять з іноземної мови. Розмір орендної плати за один 1,84 рн;

- нежитлові приміщення, розташовані на 1 поверсі СЗШ № 35 за адресою:
в л. Юри Гната, 10-Б, за альною площею 70,8 в.м для проведення занять з
хорео рафії (спортивні танці). Розмір орендної плати за один 3,00 рн;

- нежитлові приміщення, розташовані на 1 поверсі СЗШ № 40 за адресою:
в л. Львівсь а, 6/3, за альною площею 178,75 в.м для проведення занять з
самбо. Розмір орендної плати за один 6,98 рн.

Балансо трим вач — Управління освіти Святошинсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації: в л. Я ба Коласа, 6-А, м. Київ, тел. 274-97-00.

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

ОГОЛОШЕННЯ

ПАТ "ЗКНІФ "ІНВЕСТ-БІЗНЕС" повідомляє про проведення позачер-
ових за альних зборів а ціонерів, я і відб д ться 11 березня
2013 ро об 11.00 за адресою: м. Київ, в л. Воровсь о о 40/13-Б.
Почато реєстрації о 10.00, за інчення реєстрації о 10.45.

Порядо денний:

1. Затвердження а т (звіт) лі відаційної омісії ПАТ "ЗКНІФ "ІНВЕСТ-БІЗНЕС".

2. Затвердження лі відаційно о баланс ПАТ "ЗКНІФ "ІНВЕСТ-БІЗНЕС".

3. Проведення розрах н ів з а ціонерами ПАТ "ЗКНІФ "ІНВЕСТ-БІЗНЕС".

Для часті зборах а ціонерів необхідно мати до мент, що підтвердж є особ ,
а представни ам а ціонерів — довіреність, оформлен з ідно з чинним
за онодавством, на передач їм права часті в зборах.

Щодо ознайомлення а ціонерів з матеріалами під час під отов и до за альних
зборів, з прое тами до ментів та для отримання інших довідо звертатись за
телефоном 377-71-90.

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої
районної в місті Києві державної адміністрації

о олош є он рс на заміщення ва антної посади:
- оловно о спеціаліста відділ на ляд за призначенням пенсій;
- оловно о спеціаліста се тор вн трішньо о фінансово о онтролю;
- спеціаліста І ате орії відділ прийом ромадян (тимчасова).
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для

часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна 4/7, . 19, тел. 280-69-98.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд нежитлове цо ольне приміщення, щодо
я о о надійшла заява, площею 20,4 в. м за адресою: м. Київ, в л. І. К дрі, 10.
Ма симальний термін оренди 2 ро и 364 дні. Мета ви ористання за заявою
ініціатора оренди — для розміщення офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі
2045,61 рн без ПДВ за перший місяць оренди. Термін прийняття заяв про
оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.

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

З ідно з рішенням за альних зборів ГО Асоціації Іподромних наїзни ів
У раїни від 20.12.2012 ро прийнято рішення про лі відацію ГО Асоціації
Іподромних наїзни ів У раїни: м. Київ, 03680, проспе т А адемі а Гл ш ова,
б дино 12.
Порядо задоволення вимо редиторів встановлюється відповідно до

вимо Цивільно о оде с У раїни. Стро пред'явлення редиторами вимо
становить два місяці з дня п блі ації об'яви про припинення підприємниць ої
діяльності.

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

Спортивне життя. НОК витратить 2 мільйони 
гривень на підготовку олімпійців
Грошова вина орода в розмірі двох мільйонів ривень, я НОК

У раїни отримав я най ращий Олімпійсь ий омітет світ , б де спря-
мована на під отов вітчизняних спортсменів до І ор Сочі-2014 та
Ріо-де-Жанейро-2016, а та ож на розвито і по ращення ні альних
олімпійсь их прое тів, спрямованих на поп ляризацію здорово о спо-
соб життя нашій раїні. Про це заявив президент Національно о
олімпійсь о о омітет Сер ій Б б а, я ий нещодавно поверн вся з
Д баї. Під час спеціальної церемонії йом б ло вр чено престижн
міжнародн Премію реативно о спорт Мохаммеда бін Рашида аль-
Ма т ма за спіхи пропа анді спорт та олімпійсь их цінностей.
Та о о визнання НОК У раїни б в достоєний за проведення низ и а -
цій та заходів, більшість з я их є ні альними та не мають анало ів
світі: "Олімпійсь ий день", Все раїнсь ий олімпійсь ий ро , "Стриб-
и на майдані", "Олімпійсь е лелеченя", "Олімпійсь ий точо ",
"Олімпійсь а ни а", Все раїнсь а рочиста церемонія "Герої спор-
тивно о ро ", фотовистав а "Спортивні миттєвості". "Для мене вели-
а честь отримати цю престижн на ород . Д же приємно, що міжна-
родна спільнота та висо о оцінила наш робот , спрямован на поп -
ляризацію олімпійсь их цінностей та здорово о способ життя",— с а-
зав після церемонії на ородження Сер ій Б б а

Футбол. Жозе Моуріньо визнаний найкращим
тренером 2012 року за версією IFFHS
Порт альсь ий наставни мадридсь о о "Реала" Жозе Мо рінью

визнаний Міжнародною федерацією ф тбольної історії і статисти и
(IFFHS) ращим л бним тренером світ 2012 ро . За підс м ами о-
лос вання, "Особливий", я полюбляє себе називати сам Мо ріньо,
випередив олишньо о оловно о тренера лондонсь о о "Челсі" Ро-
берто ді Маттео і наставни а мадридсь о о "Атлеті о" Діє о Симеоне.
Крім то о, ор анізація визначила і най ращих серед ф тболістів. Та ,
найліпшим ол іпером став підопічний Жозе Мо ріньо — воротар мад-
ридсь о о "Реала" І ер Касільяс. Натомість номінації "Най ращий
плеймей ер 2012 ро " перемо здоб в півзахисни аталонсь ої
"Барселони" Андреас Іньєста. Тим часом ерівництво ФІФА обмір о-
в є нові шляхи боротьби з проявами расизм ф тболі. Зо рема пре-
зидент федерації Зепп Блаттер зазначив: "Ми вже ба ато чо о пере-
проб вали в цій боротьбі. Д маю, що настав час застосов вати більш
жорст і міри по арання. Напри лад, знімати з оманди, равець або
болівальни и я ої звин вач ються в расизмі, оч и. Вважаю та ий за-
сіб по арання найбільш дієвим"

Фехтування. Владислава Харькова здобула
бронзову нагороду на міжнародному турнірі
В Братиславі (Словаччина) відб вся Європейсь ий адетсь ий ци л

в 2013 році. У зма аннях з фехт вання на шпа ах серед дівчат раїн-
а Владислава Харь ова завоювала бронзов медаль. У півфіналі Вла-
да пост пилася російсь ій спортсменці Дарині Філіной (10:15), я а
підс м й стала переможницею т рнір

Температура +4°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 98 %

Температура +6°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +5°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 91 %

Прогноз погоди на 16 січня 2013 року

ОВНИ, день армічний, спостереження за дрібницями мож ть
наштовхн ти на серйозні розд ми. На ваш ар'єр , стос н и з
бать ами може вплин ти таємна інформація, пліт а, телефонний
дзвіно . Не роз олош йте сл жбові се рети, ви — охоронець он-
фіденційної інформації, я а є омпроматом, і це піде з одом на о-
ристь.
ТЕЛЬЦІ, до обід синтез ло і и та ч ття допоможе вам правиль-

но реаліз вати намічені плани, що ардинально впливають на май-
б тнє. У ріплюйте др жні лави, любіться з бла овірними, нині во-
ни для вас ідеал, адже роз риваються з най ращо о бо . Попол -
дні не робіть нічо о зопал , це призведе до помил ових дій, ре-
з льтативність я их б де н льовою, тіль и змарн єте доро оцінні
сили. Я що вас розпирає від емоційно о зб дження, займіться чи-
мось ці авим, хобі, поприбирайте, наведіть лад в поб ті.
БЛИЗНЯТА, від професійних проблем паморочитиметься оло-

ва, одна ті ати ні ди, сидіть до вечора на роботі та роз рібайте
робочі завали. Я що шеф ви личе на илим, не спо шайтеся йо-
о делі атним тоном, швидше за все, розмова піде про серйозні
речі. Вечірній час подар є яс раве емоційне свято, наповнене при-
ємними сюрпризами, випаде шанс з стрічі з жаданими др зями.
РАКИ, до обід не проґавте птаха щастя, я ий завітає здале .

Постарайтеся в цей час вийти на фінальн стадію, домовитися,
підписати ділов од , онтра т — за ладається база співпраці на
майб тній рі . На сердечном фронті з одьте всі "за" і "проти",
обранець є армонійною половин ою, тож бити орш и в емоцій-
ном запалі є без л здям.
ЛЕВИ, займіться б денними справами (бажано під приємн ме-

лодію), змиріться з р тиною, тихіше їдеш — далі б деш, особливо
присл хайтеся до інт їції. До обід плідний час для ви онання при-
б т ових завдань, підс м ових нарад, орот их співбесід, найм
працівни ів.
ДІВИ, заверш йте давні справи, і насамперед зробіть ретельн

ревізію найважливіших для вас партнерсь их взаєминах. Я що
це нереально, проявіть властив вам с р п льозність і об оворіть
всі можливі альтернативні варіанти взаємови ідної співпраці. Сьо-
одні доведеться з имось мирно розл читися, припинити співпра-
цю, не жал йте через те.
ТЕРЕЗИ, спіх дня залежить від то о, нас іль и добре нала о-

джені справи. Я що все відмінно ор аніз вали, звичний процес
йтиме автоматично, а ви можете под м и р жляти в небесах,
вдаючись до приємних спо адів. Не перевантаж йте себе до запа-
морочення р тинною роботою, робіть перерви, енер ія, заощад-
жена та им чином, знадобиться ввечері.
СКОРПІОНИ, засівайте ділов нив творчими ідеями, я і з вас

б’ють невичерпним джерелом (миттєво все фі с йте), з одом во-
ни дад ть щедрі сходи. За ріплюйте ці аві онта ти, реперт ар їх
широ ий — від ділових до інтимних. А ось я що любовне захоплен-
ня запалить вас др ій половині дня — не переймайтеся, йом не
с дилося перерости в серйозні поч ття.
СТРІЛЬЦІ, зосередьтеся на домашніх лопотах, пожертв йте

свої сили та роші на сімейний олтар. Фінанс вання — необхідний
атриб т для підтрим и армонійних родинних взаємин, бо ви — о-
д вальни ! Увечері ті айте з дом та р шайте в наснажливі роман-
тичні мандри.
КОЗОРОГИ, збавте а тивний темп, займіться приємними спра-

вами, я і вселяють спо ій (або од йте лінь и), обмір йте важли-
ві проблеми. Увечері обстанов а ардинально зміниться, що від-
дзер алиться й на д шевном стані. При от йтеся до сюрпризів і
тримайте під онтролем психоло ічні імп льси, в цей час ви схиль-
ні хвалювати поспішні рішення під впливом емоційно о зб джен-
ня, що ате орично заборонено.
ВОДОЛІЇ переб ватим ть на сентиментальній хвилі, айф вати-

м ть в солод ій носталь ії, що та милозв чно вашим д шевним
вібраціям — с п тни и обиратим ться тіль и за романтичними
симпатіями. Ввечері розпочнеться ар оломна пора р йнації об-
ридлих стереотипів, я що ви незадоволені нинішнім стат сом, ри-
зи ніть змінити оло спіл вання!
РИБИ сам собі пан і сл а, події роз ортатим ться в повній від-

повідності з вашими власними передч ттями. Не слід ви ад вати
нічо о ново о, просто орист йтеся своєю інт їцією і не втрачайте
найменших вдалих шансів. Увечері відмовтеся від по по , д х
транжирства залишить вас бан р том. На фінансові та інші е спе-
рименти ідіть, лише маючи надлиш и матеріальних рес рсів. По-
ставивши на ін останню опій , ви ризи єте залишитися ні з
чим, о рім безцінно о ново о досвід

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Донбас" став володарем 
Континентального кубку
Український хокейний клуб здобув перший європейський трофей
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У Донець завершилася
фінальна частина розі ра-
ш Континентально о б
з хо ею. Володарем прес-
тижно о європейсь о о
трофею став вітчизняний
"Донбас". У за лючном
т рі донеччани роз ромили
чинно о переможця т рні-
р франц зь ий "Р ан" з
рах н ом 7:1. Та им чи-
ном, пере равши с перни-
ів в сіх трьох матчах,
"Донбас" став першим
раїнсь им л бом, я ом

під орився Континенталь-
ний бо .

Фінальна частина Континенталь�

ного кубку проходила за коловою

системою, в якій участь брали чоти�

ри хокейні клуби. Крім господарів

майданчика донецького "Донбасу",

виборювати європейський трофей

намагалися чинні переможці турніру

"Руан", а також білоруський "Мета�

лург" та італійський "Больцано".

Перші дві гри стали для вітчизняних

хокеїстів важким випробуванням. У

першому турі команда Юліуса Шуп�

лера лише завдяки єдиному голу Єв�

гена Дадонова обіграла "Металург" —

1:0. У другій зустрічі перемога донеч�

чан була більш переконливою (3:0),

але гравці італійського "Больцано"

чинили гідний опір "Донбасу".

У заключному третьому поєдинку

суперником українського клубу став

французький "Руан". До речі, рік то�

му саме ця пара визначала володаря

Континентального кубку. Тоді

французи на своєму майданчику ви�

явилися сильнішими — 5:2. Але, по�

при поразку у 2012�му, фаворитом

цієї зустрічі вважалися донеччани.

Цей статус вони й намагалися під�

тверджувати вже зі стартових секунд

зустрічі. Скориставшись чисельною

перевагою, "Донбас" спромігся по�

вести у рахунку вже на 2�й хвилині.

Денис Кочетков прорвався до воріт

вздовж лівого борту, виклав шайбу

на "п'ятачок" Сергію Варламову,

який влучно переправив її в сітку.

Швидко забитий гол на подив нега�

тивно позначився на діях господарів

майданчика. Спочатку вони ледь не

пропустили, залишившись з трьома

польовими гравцями. А потім в цен�

тральній зоні грубої помилки допус�

тився захисник донеччан Оскарс Бар�

туліс, який при передачі віддав шайбу

нападнику "Руана" Давиду Фредрікс�

сону. Суперник потужним кидком від

синьої лінії вразив ворота Яна Лацо.

Дограти перший період командам

завадила поломка освітлення у па�

лаці спорту "Дружба", через яку суд�

ді прийняли рішення провести реш�

ту третини зустрічі після перерви.

Відпочинок пішов на користь "Дон�

басу", який знову захопив ініціативу.

Менш ніж за дві хвилини донеччани

закинули вдруге. Євген Дадонов від�

правив шайбу від правого борту на

Туомаса Кііскінена, і той з близької

відстані вразив ворота суперника.

Відразу ж розпочався другий пері�

од, під час якого господарям май�

данчика вдалося не тільки розвину�

ти перевагу, але і фактично гаранту�

вати собі перемогу. Хокеїсти "Руана"

почали помітно програвати їм у

швидкості і змушені були порушува�

ти правила. Саме цим і скористали�

ся "донбасівці". Донеччани три рази

поспіль реалізували більшість і до�

вели свою перевагу до 5:1.

У третьому періоді зусиллями Сер�

гія Перетягіна і Петера Подхрадські

вдалося закинув ще дві шайби. "Дон�

бас" виграв з рахунком 7:1 і став пер�

шим українським клубом, який заво�

ював європейський трофей — Кон�

тинентальний кубок. Крім того, од�

разу два хокеїсти у складі переможців

були визнані найкращими гравцями

змагань. Найкращим голкіпером

турніру став воротар донеччан Ян

Лацо, який у трьох поєдинках про�

пустив лише одну шайбу, а його од�

ноклубник Клей Вілсон визнаний

найкращим серед захисників
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Цей день в історії 16 січня

1547 — Іван Грозний вінчаний
на царство і стає першим
мос овсь им царем
1909 — е спедиція Ернеста

Ше лтон від рила південний
ма нітний полюс Землі
1934 — народився Василь

Лановий, а тор, народний артист
СРСР ("Офіцери", "Війна і мир",
"17 миттєвостей весни")
1954 — місто Прос рів

перейменоване на Хмельниць-
ий, Кам'янець-Подільсь а об-
ласть — на Хмельниць
1957 — Лондоні від рився
л б "Печера", я ом почала
вист пати р па "Бітлз"
1959 – на Горь івсь ом

автозаводі зібрана перша партія
автомобілів "Чай а"
1963 — перше пілотом

авіалайнера на міжнародній лінії
стала жін а — ан лій а Івонн По п
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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