
Київ готовий до можливої
епідемії грипу
Мешканців міста закликають робити профілактичні щеплення

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

За про нозами МОЗ У раїни, цьо о ро
Києв епідемія рип не за рож є. Незва-
жаючи на це, всі профіла тичні заходи та
під отов до ймовірних сплес ів захво-
рюваності в столиці вжито повном об-
сязі. Вчора отовність міста особисто пе-
ревірив олова КМДА Оле сандр Попов,
відвідавши типов амб латорію сімейної
медицини в Оболонсь ом районі.

Мешканка району Аліна Адамівна про можливі спа�

лахи грипу чула зі ЗМІ. Свій імунітет жінка укріплює

старими та перевіреними народними засобами — п’є

чай з малиною, калиною та лимоном, споживає часник,

а також намагається тепло вдягатися і не переохолоджу�

ватися. Однак цього року вона вирішила до традиційних

методів долучити і досягнення сучасної медицини —

зробити щеплення від грипу.

"Я вже людина похилого віку, хворіти почала часті�

ше, тож вирішила убезпечити себе та зробити щеплен�

ня. Зараз проходжу всі необхідні огляди й незабаром

пройду вакцинацію",— розповіла "Хрещатику" пані

Аліна.

Як зазначив директор Департаменту охорони здо�

ров’я КМДА Віталій Мохорєв, у Києві створено сприят�

ливі умови для того, щоб усі охочі могли отримати необ�

хідні щеплення. Вакцинуватися проти грипу мешканці

столиці можуть в приватних клініках або ж комунальних

медичних установах (як уже повідомляв "Хрещатик", їх

одинадцять у кожному районі міста). При цьому в муні�

ципальних закладах ця процедура обійдеться в 3�4 рази

дешевше. Інформацію про місце їх розташування мож�

на дізнатися в кожній поліклініці та амбулаторії або на

інтернет�сайті Департаменту.

Проте, як зазначає пан Мохорєв, наразі щеплення

зробили лише 8,5 тисяч мешканців міста. В той же час,

аби створити так званий "колективний" імунітет, що до�

зволить знизити ймовірність епідемії, необхідно, щоб

вакцинацію пройшло 20 % населення мегаполісу. Тому

фахівці закликають небайдужих до власного здоров’я

киян пройти всі необхідні процедури. "Вакцинація є га�

рантією того, що людина не захворіє, а якщо й занеду�

жає, то легкою формою, без ускладнень",— наголосив

Віталій Мохорєв.

І хоча наразі, за прогнозами фахівців, спалахи епідемії

грипу столиці не загрожують, Київ до них готується — в

усіх районах ведеться активна профілактична робота.

Сімейні лікарі роз’яснюють киянам, як знизити ризик

захворіти, та як діяти при виникненні перших симпто�

мів. Сформовано резерви лікарських засобів, зокрема, і

на базі КП "Фармація".

В цьому особисто переконався голова КМДА Олек�

сандр Попов, відвідавши амбулаторію сімейної медици�

ни на вул. Вишгородській, 54�б, адже саме первинна лан�

ка медико�санітарної допомоги виступає першим "фор�

постом" на захисті здоров’я городян. "Ті зміни, які відбу�

лися в структурі охорони здоров’я міста протягом остан�

ніх двох років, свідчать про те, що ми сформували потуж�

ну первинну медико�санітарну допомогу. Ця ланка від�

повідає не лише за лікування хворих, а й за профілактику

захворюваності, в тому числі й на грип. Від самих сімей�

них лікарів залежить, наскільки ця профілактика буде

ефективною, а отже — й наскільки ефективним буде лі�

кування. Важливо, що сьогодні в цій системі є мотивація

до зниження рівня захворюваності. Адже це безпосеред�

ньо пов’язано із рівнем заробітної плати медиків: чим

здоровіше населення — тим більшу зарплатню отримує

лікар. І це працює",— наголосив Олександр Попов

Сміттєзбірники типу Molok змонтова�

ні на глибині 2,7 метра та оточені бетон�

ною камерою, що перешкоджає потрап�

лянню решток у ґрунт. Окрім того, вони

герметичні: сюди не дістатися гризунам

та бродячим тваринам, також унемож�

ливлене діставання непотребу безхатчен�

ками. Зараз сім таких контейнерів вста�

новили на вулиці Голосіївській, 13�А, 13�

Б та 13�В — це три багатоповерхівки на

1600 квартир.

"Поки що даний проект пілотний. Він

триватиме впродовж місяця, і якщо от�

римаємо схвальні відгуки від мешканців

прилеглих будинків, керівників ОСББ та

перевізників, то такі контейнери заглиб�

леного типу розповсюдимо по всьому

місту",— зазначив перший заступник го�

лови КМДА Олександр Мазурчак та до�

дав, що найкраще такі збірники сміття

використовувати в центральній частині

міста, оскільки вони не псуватимуть ес�

тетичного вигляду Києва. До слова, нині

такий метод інтенсивно використовуєть�

ся в Італії, а саме — в історичних части�

нах міст.

Нові контейнери дозволяють розділя�

ти відходи на три групи: органічні,

скляні та інші сухі залишки. Тож перед

киянами стоїть завдання привчитися до

раціонального поводження з непот�

ребом. "Люди поки що не звикли до та�

кого сортування. Ми намагаємося все

для цього зробити. Наступного місяця

дамо необхідну інформацію на платіж�

ках",— розповів директор експлуату�

ючої організації "Голосієво" Максим

Ковальський.

Сміттєві урни об’ємом в 5 кубічних

метрів вміщують майже тонну відходів.

Це позитивно впливає на вартість надан�

ня послуг із вивезення сміття. За попе�

редніми підрахунками компанії, яка ви�

ступила ініціатором цього інвестиційно�

го проекту, економія становить 15—20 %.

Знижує ціну і проста технологія діста�

вання відходів. За допомогою дистанцій�

ного пульта керування робітник піднімає

величезний пакет, вивантажує сміття та

встановлює його на місце, а за потреби

його можна промити та висушити, щоб

використовувати багаторазово

У столиці з’явилися універсальні контейнери
для збору відходів
Пілотний проект поки реалізовується у трьох багатоповерхівках Голосієва

Аби знизити ймовірність епідемії рип , необхідно, щоб ва цинацію пройшло 20 % населення ме аполіс

У Києві створять сучасний центр
лікування туберкульозу 
Для цьо о б де повністю ре онстр йовано місь
лі арню № 2
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Мінрегіон та Асоціація міст України
підписали меморандум 
про співпрацю 
Це сприятиме соціально-е ономічном розвит ові
територіальних ромад
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За минулий рік пасажиропотік
аеропорту "Київ" склав 862 тисячі
осіб 
Найбільш поп лярними за ордонними напрям ами
стали Тревізо, Дортм нд, Мос ва, Меммін ен і
Катовіце
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У номері

Новини
Соціальні послуги для громадян
мають стати більш доступними
Соціальн підтрим ромадян, я і її потреб ють,

має б ти істотно посилено. Про це Президент У ра-
їни Ві тор Ян ович с азав під час засідання Коміте-
т з е ономічних реформ. За йо о словами, йдеться,
зо рема, про наближення соціальних посл до
одерж вача — насамперед через розширення відпо-
відної інфрастр т ри. "Я що ми ажемо про зміц-
нення соцсл жб, то ми повинні зробити та , щоб лю-
дина не бі ала за допомо ою. Представни и соціаль-
но о забезпечення мають приходити з посл ою до
людини с ладних життєвих обставинах",— на оло-
сив лава держави. Для цьо о, додав він, продовж
2012 ро більш ніж на 12 тисяч осіб б ло збільшено
іль ість фахівців соціальної сфери. Ві тор Ян ович
на олосив на важливості створення додат ових сти-
м лів для зал чення інвестицій соціальн сфер ,
реалізації прое тів державно-приватно о партнер-
ства в цьом напрям . "Над цим питанням треба
працювати",— пере онаний Президент

У першому кварталі цього року 
податкові перевірки скоротяться 
на чверть
До план - рафі проведення до ментальних пе-

ревіро в лючено лише 1,6 тис. с б’є тів осподарю-
вання — юридичних осіб. Порівняно з І варталом ми-
н ло о ро , іль ість підприємств-платни ів подат ів
с орочено на 24 %. Тоді перевірили 2,1 тис. с б’є тів
осподарювання. За словами е спертів Міністерства
доходів і зборів, пра ти а с орочення до менталь-
них перевіро продовж ватиметься і надалі завдя и
запровадженню ризи оорієнтованої системи відбор
платни ів подат ів до перевіро . Вона дозволяє зосе-
редж вати подат ов ва ви лючно на ризи ових
підприємствах

Національний Музей Тараса 
Шевченка у Києві 
буде відремонтовано
У 2014 році світова ромадсь ість відзначатиме

двохсотліття з Дня народження Тараса Шевчен а. В
рам ах під отов и до ідно о проведення заходів, се-
ред іншо о на державном рівні заплановано рестав-
р вати та відремонт вати б дівлю Національно о м -
зею Тараса Шевчен а Києві. За ініціативи Міністер-
ства льт ри У раїни заст пни очільни а Мінре іон
Дмитро Ісаєн о в приміщенні м зею провів нарад з
питань реставрації та апітально о ремонт м зейно о
омпле с . В об оворенні взяли часть енеральний
дире тор м зею Дмитро Ст с та член Національної
спіл и архіте торів У раїни Лариса С ори . За рез ль-
татами з стрічі Мінре іон під от є відповідні пропози-
ції ряд щодо фінанс вання робіт

Гідропарк прикрасять 
скульптурами снігурів
19 січня на Водохреще в Гідропар фахівці КО "Ки-

ївзеленб д" встановлять с льпт ри сні рів. Дві топі-
арні фі ри птахів б д ть розташовані біля аплич и
поблиз ополон и, а після свят їх встановлять поблиз
станції метро "Лівобережна". Над ви отовленням
с льпт р столичні зеленб дівці працювали півтора
тижня. Спочат змонт вали ар ас, а до ньо о за рі-
пили соснов лап , я зібрали з ви ористаних ново-
річних сосен. Одна онстр ція з ріпленням має роз-
мір 1,5 метра. "С льпт ри сні рів — недов овічні. Та-
а фі ра може простояти до двох місяців. Проте вже
зараз ми за інч ємо монт вати ар ас Орла, я ий при-
рашатиме місто до 10 ро ів. Для цьо о ожна ілоч а
обробляється антисептичним засобом",— за важив
ендире тор КО "Київзеленб д" Михайло Царен о
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Ірина ЩЕРБАТА
"Хрещатик"

Місь а влада продовж є слід вати за чистотою та бла о ст-
роєм столиці. Відта поряд із відремонтованими приб дин о-
вими територіями в столиці з'являються ніверсальні онтейне-
ри для роздільно о збор поб тових відходів. Наразі плюси ви-
ористання та их резерв арів для сміття оцінюють меш анці
1600 вартир в б дин ах на в л. Голосіївсь ій.
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Прокуратура захищає від забудови 
береги Десенки
Апеляційний адміністративний с д підтримав позицію про рат ри

Києва та підтвердив за онність постанови с д першої інстанції, я ою
с асовано рішення Київради про передач ТОВ “Росичі-Сервіс” під
заб дов 100,62 а землі в прибережно-захисній см зі річ и Десен и.
Про це “Хрещати ” повідомили відділі зв’яз ів зі ЗМІ столичної
про рат ри. На адаємо, рішенням Київради 2009 році ТОВ “Роси-
чі-Сервіс” передано 100,62 а землі між в лицею Оноре де Бальза а
та річ ою Десен ою для про ладання водопровод , б дівництва
ш ільних та дош ільних за ладів, об’є тів інфрастр т ри, дорі та б -
дівництва інших об’є тів. Я з’яс валося, частина земельної ділян и
знаходиться в прибережно-захисній см зі Десен и та меж є з озе-
ром Гнил ша. До то о ж, земля водоохоронної зони Київрадою пере-
дана під заб дов без проведення землевпорядної та е оло ічної е с-
пертизи, що є обов’яз овою перед мовою б дь-я ої діяльності, я а
може не ативно впливати на стан нав олишньо о природно о сере-
довища. Ці аво, що постанов О р жно о адміністративно о с д Ки-
єва ТОВ “Росичі-Сервіс” б ло ос аржено в апеляційном поряд .
Проте Київсь ий апеляційний адміністративний с д підтримав пози-
цію про рат ри Києва й 15 січня відмовив в задоволенні апеляційної
с ар и заб довни а

У зв’язку з похолоданням ДАІ 
попереджає про можливі ускладнення 
на дорогах
За інформацією Гідрометеоцентр , 17-18 січня в столиці очі ється

пост пове зниження температ ри повітря до мін с 4-6 рад сів, та ож
можливі опади ви ляді дощ та мо ро о сні , а це без мовно с-
ладнить р х транспорт і пішоходів. Щоб ни н ти ризи потрапити
в ДТП, столична Державтоінспе ція радить водіям б ти важними при
проїзді пішохідних переходів, заздале ідь зниж вати швид ість, не
об’їжджати транспорт, я ий з пинився перед “зеброю”. Та ож необ-
хідно своєчасно перевіряти технічний стан своєї автів и та не залиша-
ти її на раю проїзної частини, аби не переш оджати нормальном р -
х транспорт . ДАІ за ли ає водіїв б ти важними та обережними за
ермом, дотрим ватись безпечної дистанції, правил маневр вання, а
в мовах недостатньої видимості р хатися з вім неним ближнім світ-
лом фар чи протит манними ліхтарями

Цифра дня

44 061 900 000 
гривень капітальних інвестицій було освоєно підприємствами і органі�
заціями столиці за рахунок усіх джерел фінансування у січні–вересні
2012 року 
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Оnline=реєстрацією 
до дитсадків вже скористались 
більше ста батьків
У Департаменті освіти й на и, молоді та спорт КМДА інформ ють,

що впродовж р дня-січня в еле тронній системі запис до дош ільних
навчальних за ладів в Оболонсь ом районі зареєстровано понад 100
заяв. “В Оболонсь ом районі бать и а тивно реєстр ються в еле -
тронній системі запис до дош ільних навчальних за ладів та подають
заяв и до дитячих садоч ів. В інших пілотних районах — Печерсь ом
та Дарниць ом — по и що система працює в тестовом режимі, але
вже до інця весни всі бать и міста змож ть записати свою дитин до
садоч а через online-систем ”,— повідомила дире тор Департамент
освіти й на и, молоді та спорт КМДА О сана Добровольсь а в ефірі
теле анал “Київ”. В правлінні освіти Оболонсь ої РДА зазначають, що
задоволені першими рез льтатами роботи еле тронної системи запи-
с до дитсад ів. Освітяни онстат ють, що впродовж місяця відч ли я
online-реєстрація позитивно впливає на норм вання процес запис
до дош ільних за ладів та робить йо о прозорим

У квітні в столиці відбудеться 
грандіозний концерт Віденського 
філармонічного оркестру
Справжнім подар н ом для столичних поцінов вачів ласично о

мистецтва стане рандіозний онцерт Віденсь о о філармонічно о
ор естр . Ця непересічна подія відб деться 12 вітня Національно-
м палаці мистецтв “У раїна”. В профільном Департаменті пере о-
нані, що онцерт стане неабия ою подією для иян та остей столи-
ці, а та ож зна ом др жби та льт рних зв’яз ів між У раїною й Авст-
рією. Віденсь ий філармонічний ор естр об’єдн є 110 м зи антів, є
першим професійним онцертним оле тивом Австрії, одним із най-
старіших і най ращих Європі. На адаємо, що захід відб деться в
рам ах домовленості олови КМДА Оле сандра Попова та мера Від-
ня Міхаеля Хойпля. Крім то о, цьо оріч столиці Австрії пройд ть Дні
Києва

Понад півтори тисячі киян отримали допомогу 
в столичних пунктах обігріву
Про це повідомив начальни ГУ з питань надзвичайних сит ацій

КМДА Віталій Пшеничний. “П н ти обі рів б ли влаштовані період
сильних морозів і прийняли 1676 иян. Намети з тепло енераторами
встановили десяти районах столиці. Т т меш анці міста мали змо
не тіль и по рітися, а й випити арячо о чаю та з’їсти б терброд. У
ожном п н ті для надання допомо и населенню цілодобово знахо-
дяться рят вальни и та працівни и соціальних сл жб”,— на олосив
пан Пшеничний. На адаємо, що п н ти обі рів облаштовані за на-
ст пними адресами: в л. Касьяна, 7 (Голосіївсь ий р-н); в л. Кошиця,
3-Б (Дарниць ий р-н); в л. Ж ова, 4-А (Деснянсь ий р-н); в л.
Кибальчича, 1 (Дніпровсь ий р-н); в л. Малиновсь о о, 6 (Оболон-
сь ий р-н); Співоче поле, в л. Лаврсь а (Печерсь ий р-н); в л. Світ-
лиць о о, 37 (Подільсь ий р-н); просп. Перемо и, 69/1 (Святошин-
сь ий р-н); в л. Умансь а, 12 (Солом’янсь ий р-н); в л. Довжен а, 12-
Б (Шевчен івсь ий р-н). Крім то о, аби допомо ти бездомним особам,
для оординації соціально о патр лювання зимовий період, попере-
дження за ибелі людей від переохолодження творено місь ий та
районні штаби, затверджено їхній с лад та заходи із роботи з безпри-
т льними. “Для здійснення соціально о патр лювання визначені відпо-
відні місця їх найбільшо о с пчення та затверджено рафі и роботи
соціально о патр ля в районах Києва. Мобільні бри ади забезпеч ють
безхатчен ів арячим харч ванням (щоденно 200 порцій), теплим одя-
ом та вз ттям”,— додав Віталій Пшеничний

У Києві створять сучасний
центр лікування туберкульозу
Для цього буде повністю реконструйовано міську лікарню № 2
Ірина СЛАВУТСЬКА
“Хрещатик”

У планах столичної влади створити
с часний центр лі вання т бер -
льоз , де вражені цією нед ою и-
яни змож ть отримати не лише фа-
хов допомо , а й омфортні мови
для тривалої оспіталізації. На цьом
на олосив олова КМДА Оле сандр
Попов під час робочо о візит до
Київсь ої місь ої т бер льозної лі-
арні № 2.

Олександр Попов оглянув приміщення медич�

ного закладу та обговорив з фахівцями перспек�

тиви розвитку установи у рамках реформування

столичної галузі охорони здоров’я. “Лікарня збу�

дована у 1967 році. І, на жаль, все як було збудо�

вано, так до нині і залишилось. Починаючи від

лікувальних корпусів і закінчуючи технічними

приміщеннями, наприклад — котельні або

пральні. Насправді, тут треба робити повну ре�

конструкцію. Цей об’єкт має стати показовим не

лише для Києва, але й для всієї України. Після

того, як необхідні роботи будуть проведені, ми

плануємо перевести всіх хворих на туберкульоз із

київських лікарень до цього закладу. Тут є над�

звичайно хороші умови для успішного лікування.

Заклад розташований посеред лісу, а, як відомо,

чисте повітря є важливою складовою у лікуванні

туберкульозу”,— поділився планами очільник

КМДА.

Окрім того, столиця готується до впроваджен�

ня Концепції реорганізації та реструктуризації

протитуберкульозної служби міста. Як повідоми�

ли “Хрещатику” в Департаменті охорони здо�

ров’я КМДА, існуючі протитуберкульозні закла�

ди об’єднають у єдину потужну службу. Також на

часі введення стаціонарозамінних форм лікуван�

ня, залучення до роботи у протитуберкульозній

службі молодих фахівців та активізація ролі пер�

винної медико�санітарної ланки у протитуберку�

льозних заходах.

Загалом у столиці на диспансерному обліку пе�

ребуває майже 16 000 пацієнтів, з яких 1675 — з

активними формами туберкульозу. Медики за�

значають, що починаючи з 2010 року, простежує�

ться тенденція до збільшення показника захво�

рюваності на туберкульоз, наприклад, торік вона

зросла на 6 % і складає 40,6 чоловіка на 100 тис.

населення. Кількість деструктивних форм тубер�

кульозу легень за минулий рік збільшилася на

12,6 %. Також, починаючи з 2007 року, в столиці

зростає показник захворюваності на активний ту�

беркульоз у поєднанні з хворобою, зумовленою

вірусом імунодефіциту людини

Це сприятиме соціально�економічному розвитку громад
Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Уряд взяв рс на посилення ролі ор-
анів місцево о самовряд вання. Зо -
рема в Міністерстві ре іонально о
розвит , б дівництва та ЖКГ вважа-
ють підтрим ор анів місцево о са-
мовряд вання одним із пріоритетів
своєї діяльності. Про це вчора заявив
очільни міністерства Геннадій Тем-
ни під час підписання меморанд м
про співпрацю з Все раїнсь ою асо-
ціацією ор анів місцево о самовряд -
вання “Асоціація міст У раїни”.

“Ми маємо вивести співпрацю виконавчої вла�

ди та громадськості на новий організаційний рі�

вень. Спільний меморандум повинен стати логіч�

ним продовженням взаємодії Мінрегіону та орга�

нів місцевого самоврядування. Тепер наше спів�

робітництво розвиватиметься за чітко окреслени�

ми напрямками, на яких ми спільно зосередимо

головні зусилля. Таку мету та завдання ставить

перед нами програма економічних реформ Пре�

зидента України”,— наголосив міністр.

За його словами, серед таких напрямків — ор�

ганізаційна підтримка розвитку місцевого само�

врядування, будівництва та містобудування, жит�

лово�комунального господарства, вдосконалення

нормативної бази із окреслених питань, розвиток

інженерної інфраструктури територій. Ключовим

також є спільне розуміння важливості залучення

інвестицій у будівництво та ЖКГ населених

пунктів, впровадження інфраструктурних проек�

тів та сприяння соціально�економічному розвит�

кові територіальних громад.

“За оцінками фахівців, невідкладні заходи, які

потрібно зробити у вітчизняному житлово�кому�

нальному господарстві, коштуватимуть понад 700

мільярдів гривень. Наше завдання — знайти ін�

весторів, які будуть готові долучитися до рефор�

мування цієї галузі”,— уточнив Геннадій Темник.

Свою впевненість у тому, що завдяки співпраці

Асоціації та Мінрегіонбуду вдасться зміцнити

місцеве самоврядування, покращити інфра�

структуру міст, підвищити якість комунальних

послуг висловив і президент "Асоціації міст

України" Юрій Вікул. Він додав, що представни�

ків міст нині турбують протиріччя, що є в зако�

нодавстві, які заважають залучати інвесторів до

сфери ЖКГ. Вирішивши їх, можна реалізовувати

проекти на основі державно�приватного парт�

нерства.

Погоджуються з цим і представники київської

влади. Як зазначив “Хрещатику” перший заступ�

ник голови КМДА Олександр Мазурчак, залу�

чення інвестицій найбільш вигідне на сьогодні у

програмах із енергозбереження. “Це, зокрема, за�

міна та реконструкція застарілих мереж водо� та

теплопостачання, впровадження сучасних систем

освітлення. Тобто ті заходи, які даватимуть від�

чутний економічний ефект. Я думаю, що почина�

ти потрібно саме з цього”,— зауважив пан Мазур�

чак

Святкуємо Водохреще 
здоровими
"Хрещатик" поцікавився у столичних медиків, як підготувати 
організм до купання в ополонці
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Відповідальні сл жби сто-
лиці а тивно от ються до
відзначення Водохреща й
запрош ють иян та остей
столиці дол читися до ос-
вячення води. Розпочнеть-
ся свято 19 січня о 12.00
на Оболонсь ій набереж-
ній, недале о від Свято-
По ровсь о о собор (в л.
Прирічна, 5а), та о 14.00
на території “Гідропар ”.

Сотні вірян за традицією при�

їжджають до столичного “Гідропар�

ку” на освячення води, серед них

чимало охочих скупатись в ополон�

ці. Для їхньої зручності та безпеки

фахівці КП “Плесо” прибирають те�

риторії пляжів та підводної частини

акваторії, а КП “Київський метро�

політен” організовує роботу другого

виходу зі станції метро “Гідропарк”

(працюватиме з 10.00 до 17.00), аби

забезпечити комфортне перевезен�

ня пасажирів.

Для тих, хто планує зануритись у

холодну воду, столичні медики ра�

дять робити це лише у випадку міц�

ного здоров’я та перебувати у воді

не більше 3�5�ти секунд. До того ж,

перш ніж розпочати загартовувати

організм, треба порадитись із ліка�

рем. Адже існує цілий перелік гос�

трих та хронічних захворювань,

при яких зимове плавання проти�

показане.

Медики зазначають, що перше

правило будь�якого загартовуван�

ня — систематичність. Аби організм

звик до низьких температур, варто

щоденно контактувати з холодною

водою. Загартовування бажано роз�

починати в теплу пору року, повіль�

но знижуючи температуру води і

збільшуючи тривалість плавання.

Перебування в ополонці для почат�

ківців, залежно від температури, по�

винно тривати в середньому 10�20

секунд, а для “моржів” зі стажем —

не більше 1,5�2�х хвилин.

Якщо ви плануєте плавати впер�

ше, то перед зануренням у воду не�

обхідно зробити енергійну розмин�

ку, потім намочити обличчя, груди,

живіт, спину і тільки після цього за�

нурюватись. Крім того, після виходу

з води необхідно зняти мокру білиз�

ну, швидко розтертись рушником і

одягнути теплі речі.

Варто враховувати індивідуальні

особливості свого організму. Чутли�

вість до холоду та реакції на охоло�

дження залежать від статі й віку,

конституції тіла, рівня фізичного

розвитку, типу вищої нервової ді�

яльності людини та інших чинників.

Також необхідно суворо дотримува�

тись режиму дня, відмовитись від

шкідливих звичок — не вживати ал�

коголь та не палити.

Зазначимо, що цього дня святкові

заходи відбудуться майже в усіх сто�

личних районах, де є великі водой�

ми, а також освячення води у місь�

ких церквах та соборах. Окрім свят�

кових заходів на воді, Водохреще

відзначатимуть і в Національному

музеї народної архітектури та побуту

України. Розпочнеться захід о 10.00

із літургії й освячення води на под�

вір’ї церкви Архистратига Михаїла.

А в “Парку Київська Русь” святку�

вання стартують з 13.00. Тут усі охо�

чі зможуть безкоштовно покататися

на санях, запряжених княжими

кіньми. Крім того, на відвідувачів

чекають видовищні виступи вер�

шників та відтворення середньовіч�

ного полювання, обряд запалюван�

ня вогнища та етно�дискотека біля

нього

Голова КМДА Оле сандр Попов о лян в приміщення медично о за лад та об оворив з лі арями
перспе тиви розвит станови

Мінрегіон та "Асоціація міст
України" підписали 
меморандум про співпрацю
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Тенденції

Ділові новини
За минулий рік 
пасажиропотік аеропорту
“Київ” склав 862 тисячі 
осіб
В 2012 році пасажиропоті між-

народно о аеропорт “Київ” (Ж -
ляни) збільшився на 83,4 %, або
на 392,2 тис. осіб до 862 тис. по-
рівняно з 2011 ро ом. Торі
летовище обсл жило 271,4 тис.
пасажирів вн трішніх рейсів, що
втричі перевищило по азни
2011- о. Пасажиропоті на між-
народних рейсах в 2012 році зріс
на 55,7 % і становив 590,4 тис.
осіб. Найбільш поп лярними за-
ордонними напрям ами стали
Тревізо, Дортм нд, Мос ва, Мем-
мін ен і Катовіце, а в межах У ра-
їни — Сімферополь, Донець ,
Львів і Одеса. До числа найбіль-
ших авіаперевізни ів аеропорт
війшли авіа омпанії р пи Wizz
Air (537,6 тис. пасажирів), р пи
Ютейр (146 тис.), авіа омпанія
Трансаеро (38,4 тис.), Air Onix
(59,8 тис.). А це 93,8 % переве-
зень від за ально о пасажиропо-
то аеропорт . До речі, під час
проведення Євро-2012 “Київ” за-
безпечив прийом національних

ф тбольних збірних Швеції, Ан -
лії, Франції, Італії та Іспанії. За час
проведення чемпіонат летовище
обсл жило 91,4 тис. пасажирів і
2730 рейсів

Потерпілим від скасування
рейсів “АероСвіту” радять
йти до суду
Державна інспе ція із захист

прав споживачів ре оменд є ро-
мадянам, я і постраждали через
затрим и або с ас вання рейсів
омпанії “АероСвіт”, дома атися
омпенсацій с дах. Про це за-
явив олова Держспоживзахист
Сер ій Орєхов. “Компенсації па-
сажири мож ть отримали через
с д. Існ є ще й моральний зби-
то . С ми ( омпенсації) д же
серйозні по моральном збит-
”,— зазначив пан Орєхов. Він

додав, що за он про повітряні пе-
ревезення, я ий наб в чинності
середині мин ло о ро , перед-
бачає значні омпенсації за пор -
шення прав пасажирів і надання
нея існих посл . Зо рема, з йо-
о слів, с ма омпенсації стано-
вить 250-350 євро за доб

Аграрний фонд установив
стартові ціни на пшеницю
для торгів 22 січня
Про це йдеться в повідомленні

А рарно о фонд . Стартова ціна
пшениці 1- о лас становитиме
2300 ривень за тонн , 2- о ла-
с — 2250 ривень за тонн , 3- о
лас — 2150 ривень за тонн .
До реалізації запропоновано 300
тис. тонн пшениці, розділеної на
12 лотів по 25 тис. тонн ожний.
За мовами А рарної біржі, ро
зміни ціни на одиницю товар
становитиме 8 ривень. Почато
тор ів запланований на 12.00.
На адаємо, що напри інці р дня
міністр а рарної політи и й про-
довольства заявив, що А рарний
фонд має намір продати зерно-
трейдерам для подальшо о е с-
порт 300 тис. тонн пшениці, по-
відомляють “У раїнсь і новини”

“Укрзалізниця” планує 
придбати 994 вантажних
вагони і 22 електровози
Відомство оцінює в більш ніж

180 млрд рн необхідні інвестиції
для відновлення р хомо о с лад

до 2023 ро . В “У рзалізниці”
зазначають, що прое том зведе-
но о фінансово о план заліз-
ниць передбачено виділення на
відновлення р хомо о с лад
1 909 млн рн. У том числі на
придбання 22 еле тровозів на
1063,1 млн рн, 994 вантажних
ва онів за 705,9 млн рн, двох
машин для виправляння й рихт -
вання олії на 140 млн рн. Крім
то о, на модернізацію р хомо о
с лад план ють спрям вати
782,7 млн рн, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Уряд посилить підтримку
національного виробника
під час процедури 
держзакупівель
Прем’єр-міністр У раїни Ми о-

ла Азаров вима ає а тивіз вати
внесення до парламент за оно-
прое т “Про внесення змін до
За он У раїни “Про здійснення
державних за півель”. За оно-
прое т пропон є на період до 31
р дня 2015 ро надати право
замовни в разі проведення
процед р за півель встановлю-

вати до часни ів тор ів та ий
валіфі аційний ритерій, я на-
явність власних виробничих по-
т жностей або центрів обсл о-
в вання на території У раїни.
“Запропоновані зміни спрямова-
ні на підтрим , насамперед, віт-
чизняно о виробни а під час
здійснення процед ри держав-
них за півель. А отже, на розви-
то вн трішньо о виробниц-
тва”,— зазначив пан Азаров.
Крім то о, він додав, що зміни до
процед ри держза півель сти-
м люватим ть іноземні омпанії
та підприємства а тивіз вати
створення виробництв і сервіс-
них центрів

“АвтоКрАЗ” і Retech 
випустили 
снігоприбиральний 
автомобіль'всюдихід
Виробни вели овантажних

автомобілів холдин ова омпанія
“АвтоКрАЗ” (Кременч ) разом з
омпанією Retech (Корея) завер-
шили розроб і 16 січня вип с-
тили новий спеціалізований ав-
томобіль КрАЗ-63221 “Шляхо-

ви ” з роторним сні оочисни ом.
Машин створили відповідно до
технічних мов онтра т з Ор а-
нізацією Об’єднаних Націй, ла-
деном напри інці мин ло о ро-

У столиці виявлено 1400
пляшок контрабандного
шампанського “Martini Asti”
Днями працівни и столичної

подат ової міліції в рам ах прове-
дення операції “А циз” на терито-
рії Шевчен івсь о о район за-
тримали вантажний автомобіль
MAN, в я ом без жодних до -
ментів перевозилась значна пар-
тія вина і ристо о “Martini Asti”
виробництва Італії. Щоб завезти
на територію У раїни більше не
облі овано о товар та збільшити
власн ви од , ожен з ящи ів ал-
о олю, я ий містив шість пляшо
шампансь о о, діл и доповнили
ще двома. За алом з автомобіля
б ло вил чено майже 1400 пля-
шо онтрабандно о напою на
с м понад 250 тис. рн. За спра-
вою розпочато римінальне про-
вадження

Ринок нерухомості
залишиться 
стабільним
Експерти чекають позитиву 
від активізації іпотеки та нової 
системи реєстрації прав на майно
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Цьо о ро замісь і б дин и з розвин тою інфрастр -
т рою збільшать свою част на 10-15 %, про ноз ють
фахівці. Поп лярними, я і раніше, залишаться варти-
ри в я існих новоб довах. А тим, хто принципово хоче
жити в центрі Києва, доведеться вибирати зі старо о
фонд — нових омпле сів т т неба ато.

Купівля'продаж житла
Серед основних тенденцій

минулого року на ринку не�

рухомості експерти, насампе�

ред, називають стабільність,

яку стійко демонструє дана

галузь. Крім того, відбулося

поновлення інтересу девело�

перів до розвитку житлових

об’єктів. У 2012 році забудов�

ники розпочали реалізовува�

ти низку знакових проектів у

всіх сегментах, що вирізняю�

ться більш раціональними

плануваннями і поліпшеною

інфраструктурою.

Відмінною рисою нової бу�

дівельної продукції, яка з’я�

вилася минулого року, є ско�

рочення площі квартир та за�

стосування функціональних

планувань. Внаслідок цього розрив між бюджетом покупки квартири в но�

вобудові та на вторинному ринку став не таким разючим. Продажі квартир

в нових об’єктах стартували з 50 % готовності будинку. Цікавість покупців

до таких проектів спостерігалася за умови, що девелопером проекту висту�

пала велика організація, яка вже зарекомендувала себе на ринку.

“Впровадження компаніями власних програм розстрочки і кредитування

здійснили позитивний вплив на кількість угод. Станом на грудень минуло�

го року понад 35 % продажів відбуваються із залученням даного інструмен�

ту”,— зазначають аналітики компанії “UTG”.

За даними єдиного аналітичного центру агентств нерухомості “Благо�

віст” та “Park Lane”, обсяг капіталовкладень в ринок нерухомості, за під�

сумками минулого року, склав 4,4 млрд грн. У другому півріччі зафіксовано

зростання продажів до 20,2 %.

“Торік ми спостерігали загальну стабільність на ринку нерухомості. Ди�

наміку продемонстрував ціновий сегмент 800 тис.— 1,6 млн грн. Також по�

мітно зріс інтерес покупців до двох� та трьохкімнатних квартир та житла в

новобудовах — українці стали більш вимогливими до комфорту і якості

життя. Необхідно також відзначити, що домінуючу частку угод купівлі�про�

дажу було здійснено за рахунок власних коштів покупців, без залучення

кредитних ресурсів”,— розповіла “Хрещатику” генеральний директор АН

“Благовіст” Ірина Луханіна.

Фахівці очікують активізації ринку цього року за умови, що банки покра�

щать іпотечне кредитування. Також нова система реєстрації прав на неру�

хоме майно без залучення БТІ, яка почала діяти з січня, може позитивно

вплинути на ринок житла.

Елітна нерухомість

Частка елітної нерухомості вартістю більше 2,4 млн грн склала 4,9 % від

загального обсягу операцій купівлі�продажу. В цей сегмент минулого року

було інвестовано 854 млн грн. У структурі ринку елітної нерухомості квар�

тири склали 77,5 %, заміські будинки — 9,6 %, комерційні об’єкти — 12,9%.

За словами генерального директора АН “Park Lane” Галини Мельникової,

елітні квартири минулого року поступилися своєю невеликою часткою за�

міським будинкам. “Така тенденція, ймовірно, матиме продовження й цьо�

го року. Грудень показав досить високу активність, це дало змогу оцінити

реальну ємність ринку нерухомості, тому ми маємо підстави для оптиміс�

тичних очікувань на 2013 рік”,— повідомила експерт.

Популярними адресами на “дорогому” ринку житла були Оболонський

район (просп. Героїв Сталінграду, Оболонська набережна); Печерський

район (вул. Старонаводницька, Драгомірова, бульв. Лесі Українки).

Оренда

Найбільшим попитом на ринку оренди житла минулого року користува�

лися об’єкти вартістю до 8 тис. грн за місяць. На даний ціновий діапазон

відведено 71 % угод. “Значний приріст продемонструвала оренда заміської

нерухомості — плюс 20,6 відсотків. Цього року ми прогнозуємо утримання

попиту на будинки, а також активізацію офісного та комерційного сегмен�

ту за рахунок торговельних та складських комплексів”,— зазначила Галина

Мельникова
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КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 18 січня 2013 року

Податкові новації�2013
"Хрещатик" дізнавався, чого слід очікувати українцям 
від законодавчих змін у сфері оподаткування
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Цьо оріч послаблення по-
дат ово о навантаження
відч ють омпанії, я і зай-
маються інвестиційними
прое тами та працюють
про рамній інд стрії. Для
цих видів діяльності за-
проваджено с ттєве змен-
шення подат на приб -
то — 0 % та 5 % відповід-
но. Крім то о, з фізичних
осіб тепер не стя вати-
м ть подато за продаж
одно о транспортно о за-
соб .

Пільги для інвестиційних
проектів

Верховна Рада України прийняла

три законодавчі акти, які передбача�

ють значні пільги для компаній у

“пріоритетних галузях економіки”.

Це Закон України “Про стимулю�

вання інвестиційної діяльності у

пріоритетних галузях економіки з

метою створення нових робочих

місць” (далі — Інвестиційний за�

кон), Закон України “Про внесення

змін до Митного кодексу України”

(далі — Митний закон) та Закон

України “Про внесення змін до роз�

ділу XX “Перехідні положення” По�

даткового кодексу України щодо

особливостей оподаткування суб’�

єктів господарювання, які реалізу�

ють інвестиційні проекти у пріори�

тетних галузях економіки” (далі —

Податковий закон). Згадані доку�

менти набрали чинності з початку

цього року.

Відповідно до Інвестиційного за�

кону, визначення “пріоритетної га�

лузі економіки” є дуже широким та

охоплює будь�яку галузь економіки,

спрямовану на виробництво високо�

технологічної конкурентоспромож�

ної та екологічно чистої продукції та

надання високоякісних послуг — за

умови, що така індустрія сприяє ре�

алізації державної політики щодо

розвитку виробничого та експортно�

го потенціалу України та створює но�

ві робочі місця. Рішення про зараху�

вання галузі до переліку пріоритет�

них ухвалює уряд, який відповідно до

Інвестиційного закону зобов’язаний

затвердити перелік пріоритетних га�

лузей до 1 травня цього року.

Як повідомили “Хрещатику” у

прес�службі ДПС Києва, компанія

має право на застосування встанов�

лених законодавством пільг, якщо

вона відповідає таким вимогам: роз�

мір інвестицій становить більш ніж

3 млн євро; кількість створених но�

вих робочих місць для працівників

(які безпосередньо задіяні у вироб�

ничих процесах) перевищує 150 осіб

та їхня середня заробітна плата не

менш як у 2,5 разів перевищує роз�

мір мінімальної зарплати (що на цей

час складає 2 835 грн на місяць).

“Прибуток, отриманий від реалі�

зації затвердженого інвестиційного

проекту, підлягає оподаткуванню за

наступними ставками: 0 % з 1 січня

2013 року по 31 грудня 2017 року;

8 % з 1 січня 2018 року по 31 грудня

2022 року. З 1 січня 2023 року прибу�

ток, отриманий внаслідок реалізації

затверджених інвестиційних проек�

тів, оподатковуватиметься за загаль�

ною ставкою податку на прибуток

підприємств, яка з 1 січня 2014 року

складатиме 16 %”,— йдеться у пові�

домленні ДПС.

Крім того, імпорт устаткування та

комплектуючих виробів до нього з

метою реалізації затверджених ін�

вестиційних проектів буде звільне�

ний від оподаткування ввізним ми�

том за умови, якщо товар не вироб�

ляється в Україні, до цього не був у

користуванні та не є підакцизним.

Податкові канікули 
для IT'компаній

Податкове законодавство України

з початку року доповнено новим

пунктом — “Особливості оподатку�

вання суб’єктів індустрії програмної

продукції”. Відповідно до нього, з 1

січня 2013 року до 1 січня 2023 року

платник, який відповідає певним

критеріям, має право застосовувати

пільгове оподаткування, яке визна�

чено на рівні 5 %. Зазначимо, що

ставка податку на прибуток підпри�

ємств з 1 січня по 31 грудня 2013 ро�

ку складає 19 %. Тобто, IT�компанії

цього року мають змогу заощадити

14 % від свого прибутку.

Збільшено акцизи на спиртні
напої та тютюн

У перших числах січня набрали

чинності законодавчі зміни, за яки�

ми підвищено ставки акцизного по�

датку на пиво і тютюнові вироби;

розширено перелік підакцизної про�

дукції за рахунок деяких видів наф�

топродуктів; встановлено ставки по�

датку на операції з відчуження цін�

них паперів; встановлено ставки по�

датку на операції з деривативами;

змінюються ставки акцизного по�

датку на спиртові дистиляти та

спиртні напої, одержані шляхом пе�

регонки виноградного вина або ви�

чавок винограду; збільшуються став�

ки на спирт етиловий, інші спиртові

дистиляти, алкогольні напої.

Наприклад, акциз на пиво зросте

з 0,81 грн до 0,87 грн за один літр

цього напою. За літр вина з додаван�

ням спирту доведеться сплатити

2,51 грн проти податку у 2,33 грн,

який діяв торік. На натуральні вино�

градні вина акциз не зміниться —

він й надалі залишатиметься міні�

мальним — 0,1 грн за один літр.

Скільки будемо платити 
за нерухоме майно

З 1 січня 2013 року запроваджено

податок на нерухоме майно. Одразу

зауважимо, він не буде стосуватися

квартир площею до 120 кв. метрів,

житлових будинків площею до 250

кв. метрів та житла, яке належить

багатодітним сім’ям.

Ставки податку для Києва за 1 кв.

метр житлової площі встановлені в

таких розмірах: для квартир, житло�

ва площа яких не перевищує 240 кв.

метрів та житлових будинків, жит�

лова площа яких не перевищує 500

кв. метрів — 1 % розміру мінімаль�

ної заробітної плати; для квартир,

площею більше 240 кв. метрів та

житлових будинків площею більше

500 кв. метрів — 2,7 % розміру міні�

мальної заробітної плати.

Податок за продаж одного
авто скасовано

Із 1 січня цього року набули чин�

ності положення Податкового ко�

дексу України про оподаткування

доходів від продажу автомобілів, мо�

тоциклів, мопедів.

“Тепер не оподатковується дохід,

який платник податків отримав від

продажу протягом звітного (подат�

кового) року одного з об’єктів ру�

хомого майна. Раніше від вартості

такої операції стягувався 1 %”,—

повідомили “Хрещатику” в прес�

службі Державної податкової служ�

би. Однак у випадку продажу про�

тягом року двох і більше автотранс�

портних засобів отриманий плат�

ником дохід підлягає оподаткуван�

ню за ставкою 5 %. До речі, в Укра�

їні також спростили реєстраційно�

екзаменаційні операції. Зокрема

відтепер при перереєстрації авто�

мобіля в одному і тому ж регіоні

номерні знаки можна зберегти за

авто.

Ще одні зміни стосуються обо�

в’язкового державного пенсійного

страхування. Згідно із законом, їх

сплачуватимуть підприємства, уста�

нови та організації незалежно від

форми власності, і фізичні особи,

які набувають право власності на

легкові автомобілі, що підлягають

першій державній реєстрації в Укра�

їні. Як виняток — забезпечення лег�

ковими автомобілями інвалідів. Та�

кож встановлено диференційну

ставку збору: 3 % — 5 % від вартості

автомобіля. Найменший податок

буде застосовуватися, якщо його

вартість не перевищує 165 розмірів

прожиткового мінімуму; 4 % — як�

що перевищує 165, але не переви�

щує 290 розмірів прожиткового мі�

німуму, та 5 % — якщо транспорт

коштує більше 290 розмірів прожит�

кового мінімуму

З 1 січня запроваджено податок на нерухоме майно.
Одразу зауважимо, він не буде стосуватися квартир

площею до 120 кв. метрів, житлових будинків 
площею до 250 кв. метрів та житла, 
яке належить багатодітним сім'ям
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 18 січня 2013 року

Наше життя нерід о висить на воло-
синці, оли болить серце. Звісно,
не тіль и від перипетій охання чи
патоло ії ор ан ниє в р дях. На
жаль, "мотор" людини дає про себе
знати й тих, хто ще молодий та
пра тично не завдає ш оди своєм
здоров’ю. То чом ж трапляються
серцеві напади? Про це "Хрещати-
" розповів оловний ардіоло

столично о ДОЗ, андидат медич-
них на , лі ар- ардіоло вищої а-
те орії, завід вач ардіоло ічно о
відділення Оле сандрівсь ої лініч-
ної лі арні Києва Леонід К шнір.

— Леоніде Владленовичу, чому хвороби серця
"помолодшали"?

— Причинами більшості хвороб серця є так

звані фактори ризику, а саме: гіподинамія. курін�

ня, зловживання алкоголем, артеріальна гіпер�

тензія, ожиріння, цукровий діабет, спадковість,

стреси, нераціональне харчування та інші. На

жаль, сьогодні багато молодих людей палять, не

займаються регулярно фізкультурою, зловжива�

ють спиртними напоями, мають надмірну масу

тіла, неправильно харчуються. Також поиширен�

ня хвороб серця серед молоді можна пояснити

зростанням кількості стресів та соціального на�

пруження сьогодення та відсутністю динамічно�

го нагляду з боку лікарів.

— Чому у людей, які ведуть здоровий спосіб
життя (не вживають алкоголю, не палять, активні)
трапляються проблеми із серцем?

— Перш за все у зв'язку з тим, що хвороби сер�

ця залежать від багатьох факторів, подібні проб�

леми можуть виникати й у людей, які ведуть здо�

ровий спосіб життя. Бо на них впливають інші

немодифіковані фактори ризику (порушення об�

міну речовин, спадковість, соціально�стресові

ситуації, неправильне харчування тощо). Але

люди, які ведуть здоровий спосіб життя, значно

рідше хворіють на серцево�судинні захворюван�

ня.

— Чи можна пов'язувати серцеві напади з гормо!
нальними збоями?

— Так, порушення ендокринної системи

(клімакс, тиреотоксикоз, гіпотиреоз, цукровий

діабет та інші захворювання) можуть спрово�

кувати розвиток метаболічної ендокринної

кардіоміопатії, яка, в свою чергу, може при�

звести до порушення ритму серця та розвитку

серцевої недостатності, больового синдрому в

ділянці серця.

— Чим небезпечне нехтування серцевими хворо!
бами: тахікардія, стенокардія, аритмія тощо?

— Серцево�судинні захворювання є най�

більш поширеними і соціально значущими. У

структурі летальності в Україні вони займають

перше місце і становлять приблизно 66 %. Та�

кож перше місце вони займають серед причин

інвалідності як у нашій країні, так і в усьому

світі.

— Як варто поводитися людині, яка зазнала сер!
цевого нападу? Чи означає діагноз серцевої хворо!
би "списання людини на берег"?

— Людина, у якої трапився серцевий напад,

має проконсультуватися з кардіологом і перебу�

вати під його постійним наглядом, а також вико�

нувати конкретні індивідуальні настанови свого

лікаря.

— Кому потрібен кардіостимулятор? Чи може
"мотор" людини з таким апаратом працювати без!
перебійно?

— Електрокардіостимулятор імплантують

(встановлюють) хворим з блокадами серця та

синдромом слабкості синусового вузла. Тобто

тим, у кого уповільнюється частота ритму робо�

ти серця. Він попереджає зупинку серця та роз�

виток хронічної серцевої недостатності у таких

хворих.

— Скажіть будь!ласка, чи можна уникнути хво!
роб серця?

— Важливою є первинна профілактика хвороб

серцево�судинної системи, тобто профілактика

здорових людей, основана на боротьбі з модифі�

кованими факторами ризику, а саме: гіподина�

мією, ожирінням, артеріальною гіпертензією й

цукровим діабетом, палінням та зловживанням

алкоголем

Розмову вела Наталя КУЛІШ,
прес�служба КМЦЗ,

спеціально для "Хрещатика"

Свято Хрещення 
(Богоявлення) Господнього
19 січня Свята Православ-
на Цер ва свят є Господ-
нє Бо оявлення. Це свято
перших ві ах християн-

ства вважалося збірним,
бо містив собі більше
подій з життя Іс са Хрис-
та, я і свідчили про Йо о
Божество.

У давнину на Богоявлення відбу�

валося хрещення оглашених. Ново�

охрищених називали просвіченими.

Богоявлення звалося просвіченням,

празником світел. Св. Григорій Бо�

гослов (Ж389) своїй проповіді на

Богоявлення дає таку назву: "Слово

на святі світла явлінь Господніх".

Св. Августин (Ж430) говорить у

своїй проповіді: "Сьогодні Бог...

хрещенням у Йордані освятив води

для обнови людського роду".

Празник Богоявлення, крім праз�

ника Пасхи і Зішестя св. Духа, нале�

жить у Православній Церкві до най�

старших. Його почали святкувати

ще наприкінці ІІ століття.

Свято Господнього Хрещення

ставить нам перед очі одну з най�

більших і найглибших правд нашої

святої віри — таїнство Пресвятої

Трійці. При Христовім Хрещенні

ясно об'явилася Пресвята Трійця,

яка посвідчила про Його Боже�

ство.

Св. Григорій Богослов говорить:

"Бог ділиться, так би сказати, не�

роздільно, і лучиться розділено, то�

му що Божество є єдине в Трьох і

одне є Три, в котрих Божество, або,

точніше кажучи, котрі є Боже�

ством".

Св. Іоан Золотоустий: "Наша ві�

ра — трон душі, основа життя, без�

смертний корінь. Животворний ко�

рінь віри — Отець, нев'януча гіл�

ка — Син, безсмертний плід — Дух

Святий,— Трійця проста, несклад�

на, невимовна, незбагненна, нероз�

дільна за схожістю, достойністю,

дією, Божеством і величчям; роз�

дільна ж — за Особами та іменами,

але Єдиносущна по суті і силах.

Трійця існує споконвіку, не від по�

чатку одержала буття, Вона — без�

початкова, вічна, нестаріюча, без�

смертна, нескінченна".

Коли Ісусові виповнилось три�

дцять років і настав час вийти Йому

до людей зі своєю наукою, Він із Га�

лілеї прийшов на річку Йордан до

Іоанна Хрестителя, щоб охрестити�

ся. Наступного дня Іоанн побачив

Ісуса, що до нього йшов, і сказав:

"Оце Агнець Божий, що на Себе гріх

світу бере! Це той, що про Нього ка�

зав я: "За мною йде муж, що переді

мною Він був, бо був перше, ніж я. І

не знав я Його; та для того прийшов

я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві

Він з’явився". І свідчив Іоанн, про�

мовляючи: "Бачив я Духа, що схо�

див, як голуб, із неба, та зостався на

Ньому. І не знав я Його, але Той,

Хто хрестити водою послав мене,

мені оповів: "Над Ким Духа поба�

чиш, що сходить і зостається на

Ньому,— це Той, Хто хреститиме

Духом Святим". І я бачив, і засвід�

чив, що Він — Божий Син!" (Іоанн.

І, 29 — 39).

Охрестившись, Ісус зразу ж вий�

шов із води. І ось небо розкрилось, і

побачив Іоанн Духа Божого, що

спускався, як голуб, і сходив на

Нього. І голос почувся з неба: "Це

Син Мій Улюблений, що Його Я

вподобав!" (Матв. III, 16 — 17). Ця

подія відкриває нам, що Бог є єди�

ний у трьох особах. Свято на шос�

тий день січня називають Хрещення

Господа і Богоявлення, бо при Хре�

щенні Христа Спасителя було з’яв�

лення Пресвятої Трійці, а також

урочисте з’явлення Божества Спа�

сителя, який всенародно розпочав

Своє відкрите служіння в ім’я виз�

волення світу. Божество Спасителя

явлено було при хрещенні Його і

народу, і Іоанну Хрестителю.

За словами святого Амвросія Ме�

діоланського, день Хрещення Гос�

пода названий Богоявленням тому,

що в цей день Господь явився не ли�

ше для того, аби Його побачили, а

для спасіння людей. Святий Золо�

тоуст говорить, що не той день, в

який народився Спаситель, має бу�

ти названий Богоявленням, а той, в

який Він хрестився. До дня Хре�

щення Христос був невідомий на�

роду. Тому Богоявленням називають

не той день, в який Христос наро�

дився, а той, в який хрестився. На�

род не знав Його і не розумів, хто

Він, почувши, що говорить Іоанн

Хреститель: "Я водою хрещу, а між

вами стоїть, що Його ви не знаєте

(Іоанн. І, 26). І що дивного, якщо

інші не знали, коли і сам Хрести�

тель не знав Його до того дня"

(Іоанн. 1 — 33).

Святкування Богоявлення відно�

сять до часів апостольських. У IV ст.

Святі Отці Церкви Григорій Бого�

слов, Григорій Нісскій, Амвросій

Медіоланський, Іоанн Золотоуст,

Августин та інші залишили нам свої

високі повчання, які й зараз чуємо

під час свята Богоявлення. У день

Богоявлення, після літургії, в

пам’ять про хрещення Ісуса Христа

у Йордані Церква проводить велике

освячення води на річках, озерах, у

джерелах, колодязях. А саме місце,

куди йдуть віруючі від церкви на ос�

вячення води, називають Йорда�

ною. Богоявленську воду Церква

використовує для окроплення хра�

мів, помешкань та інших споруд

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української Православної
Церкви

В Голосієві відбулось засідання
Комісії з питань розміщення
МАФів
В Голосіївсь ій РДА відб лось засідання Ко-

місії з питань впоряд вання розміщення тим-
часових спор д (малих архіте т рних форм)
на території район . Участь нараді взяли е-
рівни и стр т рних підрозділів, олова ро-
мадсь ої ради при райдержадміністрації,
представни санітарно-епідеміоло ічної стан-
ції Голосіїєва, олова правління ГО "Асоціації

власни ів мало о бізнес та МАФ".
Учасни и засідання роз лян ли перелі та их об'є тів, я і, за заява-

ми відповідних сл жб район та зверненнями меш анців, заплановано
демонт вати. За алом на омісію б ло винесено 102 та і спор ди.
Серед 24 с ар до Call-центр щодо знесення МАФів найбільша іль-
ість — 11 — стос валась об'є тів, розташованих на просп. На и, 4 та
ще 4 с ар и — щодо іос ів по в л. Героїв Оборони 3 та 8.
Врахов ючи дор чення олови Голосіївсь ої РДА Оле сандра Незна-

ла, я е він надав 16 січня мин ло о ро під час апаратної наради, осо-
блива ва а на Комісії б ла приділена МАФам, розташованим біля
станцій метрополітен .
За рез льтатами засідання с ладено прото ол з перелі ом пропози-

цій, я ий б де надано до відповідних сл жб КМДА, отрі відповідають
за демонтаж тимчасових спор д

Для вчителів молодших класів
провели семінар з питань 
інклюзивної освіти
На базі СЗШ № 289 Дарниць о о район

столиці б ло проведено на ово-методичний
семінар "Ін люзивна освіта. Особливості на-
вчання та виховання дітей з ло опедичними
вадами" для вчителів почат ової ш оли. Учас-
ни и заход ознайомилися з досвідом роботи
цьо о навчально о за лад , де з 2010 ро
впровадж ється саме та а модель виховання
для дітей із важ ими пор шеннями мовлення.

Про впровадження ін люзивно о навчання в межах інноваційної ді-
яльності часни ам семінар розповіла дире тор СЗШ № 289 Віра Са-
цю .
Старший ви ладач афедри методи и та психоло ії дош ільної і по-

чат ової освіти ІППО Анастасія Кри н зверн ла ва прис тніх на ос-
новні аспе ти ін люзивно о навчання в мовах за альноосвітньо о на-
вчально о за лад . Методист з почат ової освіти РНМЦ Дарниць о о
район Олена С харевсь а розповіла про створення мов для вдос о-
налення системи освіти дітей з особливими потребами шляхом про-
вадження інноваційних техноло ій. Про особливості навчально-вихов-
но о процес в за ладі проінформ вала заст пни дире тора з на-
вчально-виховної роботи Людмила Волоб єва.
Першими рез льтатами впровадження нової методи и поділилася
ласний ерівни ін люзивно о лас Марія Приходь о.
Учасни и семінар мали змо побачити робот оманди фахівців в

ін люзивних ласах та ознайомитися з індивід альними навчальними
планами чнів. Про значення лі вальної фіз льт ри в роботі з діть-
ми із важ ими вадами мовлення розповіла читель фізичної льт ри
Лідія Бондарч , про робот психоло а з дітьми — Наталя Хімчин-
сь а, про ло оритмі я с ладов оре ційної роботи — вчитель м -
зи и Наталя С лей іна, про ло опедичні проблеми та шляхи їхньо о
подолання в мовах ін люзивно о навчання йшлося вист пі Наталі
Литвинен о

Прокуратура Святошина 
заявила позов 
про повернення спадщини
дитині
Про рат ра Святошинсь о о район

задовольнила звернення матері неповно-
літньої дитини та заявила до с д позов
про повернення хлопчи частини варти-
ри, я а належить йом я спадо від по-
мерло о бать а.

Я повідомили "Хрещати " в прес-сл жбі про рат ри Святошина,
до правоохоронців зверн лася жін а зі с ар ою на неза онне оформ-
лення спадщини, я е належить її син . Вона повідомила, що бать о ди-
тини помер, та після ньо о залишилася вартира в Києві. Просила до-
помо ти поверн ти неповнолітньом частин оселі, я неза онно
оформила на себе мати померло о.
Про рорсь ою перевір ою встановлено, що свідоцтво про право на

спадщин видано иївсь им нотарі сом листопаді 2012 ро матері
померло о, отр ще 14 ро ів том в с довом поряд б ло позбав-
лено стосовно ньо о бать івсь их прав.
Я з’яс валося, рішення с д вона не ос арж вала та бать івсь і

права не поновлювалися. За за онодавством, право на спадщин на-
самперед мають діти спад одавця. Бать и після смерті дитини не ма-
ють та о о права, я що вони б ли позбавлені бать івсь их прав і не
поновили їх на час від риття спадщини.
У зв’яз з цим про рат ра район в с довом поряд вима ає ви-

знати недійсним свідоцтво про право на спадщин , неза онно видане
матері померло о сина, стосовно я о о вона позбавлена бать івсь их
прав.
Позов подано в інтересах неповнолітньо о хлопчи а, я ий є за он-

ним спад оємцем, та я ом належить частина вартири померло о
бать а

У Деснянському районі 
готуються до святкування 
Водохреща
Під олов ванням ви он вача обов’яз ів
олови Деснянсь ої РДА Юрія Титарен а
відб лася розширена апаратна нарада за
частю ерівни ів правлінь та стр т рних
підрозділів район . Одне з питань, я е б -
ло винесено на порядо денний наради,
стос валося під отов и до Водохреща. У
зв'яз з відзначенням Бо оявлення Гос-

подньо о районі заплановано омпле с заходів.
Зо рема 19 січня пройд ть свят ові бо осл жіння та освячення

води біля приміщень льтових спор д за адресами: в л. Кірова,
2-в, Свято-Троїць а парафія УПЦ; пр-т Лісовий, 32, парафія Святих
м чени ів Адріана і Наталії УПЦ; в л. Братиславсь а, 3 (територія
лі арні швид ої медичної допомо и) — парафія "Цілительниця" УПЦ;
в л. Мілютен а, 34, ІІІ поверх — парафія Св. Ми олая Пам’яті жертв
др ої світової війни УПЦ; в л. Цвєтаєвої, 15, парафія Свято о Івана
Предтечі УПЦ КП; на розі в л. Саб рова та Еле тротехнічної — па-
рафія Св. М чени а Трифона УПЦ; в л. Крайня, 1, Свято-Вос ре-
сенсь а цер ва (на ладовищі "Лісове"); в л. М рмансь а (на тери-
торії війсь ової частини); в л. Милославсь а, цер ва в честь і они
Божої Матері Всецариці УПЦ; в л. Драйзера, 2-а, парафія на честь
Свято о Ми олая Мирлі ійсь о о Ч дотворця УПЦ.
О рім цьо о, до свята в бібліоте ах Деснянсь ої ЦБС заплановано
омпле с льт рно-мистець их заходів — тематичні полиці "Водохре-
щення — вели е свято — вели а традиція", тематичні роз лад и "Від
Святвечора — до Водохреща", етно рафічні одини "З історії Водохре-
щення"

Новини районівЛеонід КУШНІР: 

"Люди, які ведуть здоровий 
спосіб життя, рідше хворіють 
на серцево#судинні захворювання"

"Серцево�судинні захворювання 
в усьому світі є найбільш
поширеними і соціально

значущими. В структурі летальності
в Україні вони займають перше

місце і становлять приблизно 66 %
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Про найменування 

вулиць у м. Києві
Рішення Київської міської ради № 481 /8765 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до пункту 41 частини першой статті 26, пункту 1 статті 37 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та
враховуючи протокол засідання комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Ки

ївської міської державної адміністрації) від 05 липня 2012 року, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Найменувати нові вулиці у м. Києві згідно з додатком.
2. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній

адміністрації) провести організаційно�правові заходи щодо виконання
пункту 1 цього рішення.

3. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської
міської ради "Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних
зв’язків та інформаційної політики та постійну комісію Київради з питань
культури та туризму.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради
від 27.11.2008 №642/642 

"Про безплатний проїзд у м. Києві 
працівників міліції, податкової міліції 

та Служби безпеки України  
Рішення Київської міської ради № 683 /8967 від 25 грудня 2012 року

Відповідно статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", зважаючи на звернення Управління державної
охорони України щодо встановлення безплатного проїзду військовослужбовців управління для виконання покладених на них
обов’язків, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 27.11.2008
№ 642/642 “Про безплатний проїзд у м. Києві працівників міліції,
податкової міліції та Служби безпеки України" такі зміни:

— у пункті 2 рішення цифри "2012" замінити цифрами "2013".
2. Це рішення Київради набуває чинності з 01.01.2013.
3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради

"Хрещатик".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань правопорядку, регламенту та
депутатської етики, постійну комісію Київради з питань транспорту
та зв’язку.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про припинення комунального підприємства 
“Шевченківська районна клініка 

ветеринарної медицини”
Рішення Київської міської ради № 678 /8962 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 136 Господарського кодексу України, пункту 30 час

тини першої статті 26, статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою вдосконалення роботи по ре

гулюванню чисельності безпритульних тварин у місті Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальне підприємство “Шевченківська районна кліні�
ка ветеринарної медицини” шляхом приєднання до комунального підпри�
ємства “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” (далі — КП “Ки�
ївська міська лікарня ветеринарної медицини”).

2. Взяти до відома, що КП “Київська міська лікарня ветеринарної ме�
дицини” є правонаступником усіх прав і обов’язків та майна припиненого
комунального підприємства “Шевченківська районна клініка ветеринарної
медицини”.

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

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення, в тому числі утворити комісію з припинення комунального
підприємства “Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини”.

3.2. Закріпити за КП “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”
на праві господарського відання майно приєднаного комунального під�
приємства “Шевченківська районна клініка ветеринарної медицини”.

3.3. Затвердити передавальний акт у встановленому порядку.
3.4. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження

щодо діяльності комунального підприємства “Шевченківська районна клі�
ніка ветеринарної медицини”.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань
екологічної політики.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про реорганізацію закладу культури 
“Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва 

“Духовна спадщина” імені Івана Козловського”
Рішення Київської міської ради № 702 /8986 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до статей 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, частини тридцятої статті 26 Закону України “Про місцеве само

врядування в Україні”, Закону України “Про культуру”, враховуючи погодження Міністерства культури України від 03.03.2012
№ 210/7/15
12, з метою ефективного використання комунального майна територіальної громади міста Києва та підтримки і спри

яння роботі закладу культури “Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва “Духовна спадщина” імені Івана Козлов

ського” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати заклад культури “Творча вітальня майстрів оперного
та балетного мистецтва “Духовна спадщина” імені Івана Козловського”
шляхом приєднання до театрально�видовищного закладу культури “Київ�
ський національний академічний театр оперети” за умови збереження йо�
го цільового та функціонального призначення.

2. Встановити, що театрально�видовищний заклад культури “Київ�
ський національний академічний театр оперети” є правонаступником усіх
прав і обов’язків та майна реорганізованого комунального закладу куль�
тури “Творча вітальня майстрів оперного та балетного мистецтва “Духов�
на спадщина” імені Івана Козловського”.

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

3.1. Утворити комісію з припинення закладу культури “Творча вітальня
майстрів оперного та балетного мистецтва “Духовна спадщина” імені Іва�
на Козловського”.

3.2. Закріпити за театрально�видовищним закладом культури “Київ�
ський національний академічний театр оперети” нежитлове приміщення
площею 335,1 кв. м за адресою: вул. Хрещатик, 50�Б.

3.3. Привести свої розпорядження у відповідність до цього рішення.
4. Комісії з припинення:
4.1. Здійснити необхідні заходи, пов’язані із виконанням пункту 1 цьо�

го рішення, протягом року з моменту прийняття цього рішення.
4.2. Підготувати та подати на затвердження виконавчому органу Київської

міської ради (Київській міській державній адміністрації) передавальний акт.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань власності та постійну комісію Київради з питань
культури та туризму.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про розроблення детального плану 
території багатофункціонального житлового району 

на землях державного підприємства 
“Науково
дослідний виробничий 

агрокомбінат “Пуща
Водиця”, 
що прилягають до вул. Маршала Гречка та просп. Правди 

в Подільському районі 
м. Києва

Рішення Київської міської ради № 714 /8998 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Мі

ністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 16.11.2011 № 290 “Про затвер

дження Порядку розроблення містобудівної документації”, з метою реалізації Генерального плану міста Києва та проекту плану

вання його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804, Ки

ївська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території багатофункціонального житло�
вого району на землях державного підприємства “Науково�дослідний ви�
робничий агрокомбінат “Пуща�Водиця”, що прилягають до вул. Маршала
Гречка та просп. Правди в Подільському районі м. Києва.

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в
установленому порядку:

2.1. Виступити замовником розроблення містобудівної документації,
зазначеної у пункті 1 цього рішення.

2.2. Визначити розробника містобудівної документації, зазначеної у
пункті 1 цього рішення.

2.3. Визначити джерела фінансування розроблення містобудівної до�
кументації, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

2.4. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження та за�
твердження змін до містобудівної документації, зазначеної у пункті 1 цьо�
го рішення.

3. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного
опублікування.

4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради
“Хрещатик”.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архі�
тектури

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про проведення нормативної грошової оцінки 
земель міста Києва

Рішення Київської міської ради № 713 /8997 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до статті 201 Земельного кодексу України, статей 271, 274, 288, 289 Податкового кодексу України, статей 21, 22 Зако


ну України “Про оренду землі”, статей 5, 13, 15, 18 Закону України “Про оцінку земель”, статей 16, 26, 33 Закону України “Про міс

цеве самоврядування в Україні”, статей 18, 19, 22 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, рішення Київської
міської ради від 17.02.2011 № 32/5419 “Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011 — 2015 ро

ки”, з метою економічного регулювання земельних відносин, визначення розмірів і встановлення порядку плати за землю в місті
Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Провести нормативну грошову оцінку земель м. Києва.
2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�

ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести за�
купівлю товарів і послуг з проведення нормативної грошової оцінки зе�
мель міста Києва в порядку, встановленому Законом України “Про здійс�
нення державних закупівель” (справа А�20480). _

3. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити фі�
нансування заходів, передбачених пунктами 1 і 2 цього рішення.

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської ра�

ди від 29.10.2009 № 543/2612 “Прй зменшення фінансового навантажен�
ня на суб’єктів підприємницької діяльності щодо плати за землю в місті
Києві на період фінансово�економічної кризи”.

5. Офіційно оприлюднити це рішення шляхом опублікування у газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про припинення шляхом ліквідації 
спеціалізованого комунального підприємства 

“Поділ
ліфт”
Рішення Київської міської ради № 688/8972 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до частини першої статті 59, статті 60, статті 61 Господарського кодексу України, статті 104, статті 105 Цивільного ко

дексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з недоціль

ністю подальшої діяльності спеціалізованого комунального підприємства “Поділ
ліфт” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити спеціалізоване комунальне підприємство “Поділ�ліфт”
(код ЄДРПОУ 32454501) шляхом ліквідації, про що протягом 3�х робочих
днів з дня прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що
здійснює державну реєстрацію.

2. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до спеціалі�
зованого комунального підприємства “Поділ�ліфт” — 2 місяці з дня опуб�
лікування повідомлення про рішення щодо припинення шляхом ліквідації
спеціалізованого комунального підприємства “Поділ�ліфт”.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) призначити склад ліквідаційної комісії протягом 
1 місяця з дати прийняття цього рішення.

4. Ліквідаційній комісії:
4.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо ліквідації спеціалі�

зованого комунального підприємства “Поділ�ліфт” у встановленому зако�
нодавством порядку протягом 1 року з дня прийняття цього рішення.

4.2. Скласти проміжний і ліквідаційний баланси та подати їх на затвер�
дження виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації).

5. Оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради “Хрещатик”.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань житлово�комунального господарства та паливно�
енергетичного комплексу та на постійну комісію Київради з питань влас�
ності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про внесення змін 
до рішень Київської міської ради 

від 17.03.2005 № 140/2716 
“Про надання пільг щодо плати за землю”, 

від 26.07.2007 № 43/1877 
“Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель 
м. Києва”

Рішення Київської міської ради № 712 /8996 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про сто


лицю України — місто
герой Київ” Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Київради від 17.03.2005 № 140/2716 “Про
надання пільг щодо плати за землю”, а саме: у преамбулі слова та циф�
ри “частини 3 статті 12 Закону України “Про плату за землю” замінити
словами “Податкового кодексу України” (справа № А�20402).

2. Внести зміни до рішення Київради від 26.07.2007 № 43/1877 “Про
затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки зе�
мель міста Києва та Порядку її визначення”, а саме:

— у преамбулі слова “Відповідно до Закону України “Про плату за зем�
лю” замінити “Відповідно до Податкового кодексу України”;

— у підпункті 3.3 пункту 3 додатка 5 слова та цифри “Кі — коефіцієнт

індексації нормативної грошової оцінки згідно з постановою Кабінету Мі�
ністрів України від 12.05.2000 № 783 “Про проведення індексації грошо�
вої оцінки земель” замінити словами “Кі — коефіцієнт індексації норма�
тивної грошової оцінки згідно з Податковим кодексом України”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку і з питань
земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Про питання діяльності 
дитячої поліклініки № 2 
Дніпровського району 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 676/8960 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78,
137 Господарського кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати дитячу поліклініку № 2 Дніпровського району м. Ки�
єва шляхом приєднання її до комунального некомерційного підприємства
“Центр первинної медико�санітарної допомоги № 1” Дніпровського райо�
ну м. Києва.

2. Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації за
погодженням з Головним управлінням охорони здоров’я виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції):

2.1. Здійснити в установленому порядку організаційно�правові заходи
щодо виконання пункту 1 цього рішення.

2.2. Створити комісію з реорганізації дитячої поліклініки № 2 Дніпров�
ського району м. Києва.

2.3. Затвердити передавальний акт.

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

3.1. Закріпити на праві оперативного управління за комунальним неко�
мерційним підприємством “Центр первинної медико�санітарної допомоги
№ 1” Дніпровського району м. Києва майно реорганізованої дитячої полі�
клініки № 2 Дніпровського району м. Києва.

3.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з гуманітарної політики і постійну комісію Київради з питань
власності.

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

№ Стара назва Нова назва Розташування

Голосіївський район 
(Споживче товариство � колектив індивідуальних забудовників "Метролог")

1. Вулиця без назви вулиця Січнева від вулиці Метрологічної до території державного заповідного господарства
"Феофанія"

2. Вулиця без назви вулиця Квітнева від вулиці Січневої до території державного заповідного господарства
"Феофанія"

3 Вулиця без назви вулиця Липнева від вулиці Січневої до території державного заповідного господарства
"Феофанія"

4 Вулиця без назви вулиця Серпнева від вулиці Січневої до території державного заповідного господарства
"Феофанія"

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

Перелік
нових вулиць м. Києва, які найменовуються

Додаток
до рішення Київської міської ради від 29.11.2012 №481/8765
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 18 січня 2013 року
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Про внесення змін 

до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 
від 29 вересня 2010 року № 773 

“Про будівництво інженерних мереж 
до житлових будинків 

в кварталі, обмеженому вулицями Полтавською, 
Дмитрівською, В. Чорновола (III квартал) 

у Шевченківському районі”
Розпорядження № 2215 від 11 грудня 2012 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про дорожній рух”, враховуючи звернення Публічно

го акціонерного товариства “Холдингова компанія "Київміськбуд” від 08.10.2012 № 8151 /0/2
12, в межах функцій органу місцево

го самоврядування:

Центральна виборча комісія
Постанова № 5 від 10 січня 2013 року, м. Київ
Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії 
від 28 квітня 2012 року № 82

Відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про

вибори народних депутатів України”, враховуючи постанову

Центральної виборчої комісії від 27 грудня 2012 року № 2006

“Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комі"

сії від 12 квітня 2012 року № 66”, керуючись статтями 11"13,

пунктом 71 статті 17 Закону України “Про Центральну виборчу

комісію”, Центральна виборча комісія постановляє:
1. Внести зміни до Переліку одномандатних виборчих окру"

гів, утворених на постійній основі постановою Центральної ви"

борчої комісії від 28 квітня 2012 року № 82 “Про утворення од"

номандатних виборчих округів на постійній основі у межах Ав"

тономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастопо"

ля” (із змінами), згідно з додатком.

2. Цю постанову надіслати Київській міській державній адмі"

ністрації для опублікування у відповідному регіональному дру"

кованому засобі масової інформації та оприлюднити на офіцій"

ному веб"сайті Центральної виборчої комісії.

Голова 
Центральної виборчої комісії 

В. ШАПОВАЛ

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 10 січня 2013 року № 5

ЗМІНИ
до Переліку одномандатних виборчих округів, утворених на

постійній основі у межах міста Києва
Одномандатний виборчий округ № 213
У зв’язку з утворенням нової звичайної виборчої дільниці

№ 801071 слова та цифри “Межі: частина Деснянського району

міста Києва (виборчі дільниці № 800215"800227, 800236"800243,

800254"800270, 800273"800304, 801068 — 801070)” замінити сло"

вами та цифрами “Межі: частина Деснянського району міста

Києва (виборчі дільниці № 800215"800227, 800236 — 800243,

800254 — 800270,800273 — 800304, 801068 — 801071)”.

Одномандатний виборчий округ № 215
У зв’язку з утворенням нової звичайної виборчої дільниці

№ 801072 слова та цифри “Межі: частина Деснянського (ви"

борчі дільниці № 800228 — 800235, 800244 — 800253, 800271,

800272, 800305 — 800341), частина Дніпровського (виборчі діль"

ниці № 800342 — 800349, 800354 — 800365, 800367, 800368)

районів міста Києва” замінити словами та цифрами “Межі:

частина Деснянського (виборчі дільниці № 800228"800235,

800244"800253, 800271, 800272, 800305"800341, 801072), частина

Дніпровського (виборчі дільниці № 800342 — 800349, 800354 —

800365, 800367, 800368) районів міста Києва”.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії 

О. ЧУПАХІН

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 вересня
2010 року № 773 “Про будівництво інженерних мереж до житлових бу�
динків в кварталі, обмеженому вулицями Полтавською, Дмитрівською,
В. Чорновола (III квартал) у Шевченківському районі”, а саме:

у пункті 1 слова “Акціонерному товариству холдинговій компанії
“Київміськбуд” замінити словами “Публічному акціонерному товари�
ству “Холдингова компанія “Київміськбуд”, цифри “15.10.2012” замі�
нити цифрами “15.10.2013”;

у пункті 2 слова “АТ ХК “Київміськбуд” замінити словами “ПАТ “ХК
“Київміськбуд”;

у пункті 3 слова “АТ ХК “Київміськбуд” Козачука В. П. “ замінити сло�
вами “ПАТ “ХК “Київміськбуд” Шевчука Е. Г. “;

у пункті 4 слова “ВАТ “Київводоканал”, АЕК “Київенерго”, ВАТ “Київ�
газ”, замінити відповідно словами “ПАТ" АК “Київводоканал”, ПАТ “Ки�
ївенерго”, ПАТ “Київгаз”.

Голова О. Попов

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

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

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

Про реконструкцію бульварної частини 
вул. Маршала Тимошенка 

з влаштуванням фонтанного комплексу 
в Оболонському районі

Розпорядження № 2190 від 7 грудня 2012 року
Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання місто


будівної діяльності”, з метою покращення благоустрою міста Києва та створення сучасної зони відпочинку для мешканців міста, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити реконструкцію бульварної частини вул. Маршала Ти�
мошенка з влаштуванням фонтанного комплексу в Оболонському
районі.

2. Визначити Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (далі — КО
“Київзеленбуд”) замовником проектування та реконструкції бульварної
частини вул. Маршала Тимошенка з влаштуванням фонтанного ком�
плексу в Оболонському районі,

3. КО “Київзеленбуд”:
3.1. Забезпечити розроблення та затвердження в установленому

порядку проектно�кошторисної документації на реконструкцію буль�
варної частини вул. Маршала Тимошенка з влаштуванням фонтанного
комплексу в Оболонському районі.

3.2. Одержати в установленому порядку вихідні дані на проектуван�
ня.

3.3. Визначити в установленому порядку генеральні проектну та
підрядну організації для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо
порядку виконання будівельних робіт.

3.5. Під. час укладання договору підряду на реконструкцію об’єкта
обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії

якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації
об’єкта.

4. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) надати КО “Київзеленбуд” містобудівні умови та обмеження па
проектування та реконструкцію об’єкта визначеного пунктом 1 цього
розпорядження.

5. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) подати в установленому порядку до Головного управління економі�
ки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження, до проектів програм соці�
ально�економічного розвитку м. Києва на 2013 рік та наступні роки.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згід�
но з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін 
до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 05 червня 2012 року № 925
”Про капітальний ремонт металевої огорожі, 

малих архітектурних форм, поливо
зрошувальної мережі 
і мощення пішохідної частини 

бульвару Тараса Шевченка 
у Шевченківському районі на ділянці 

від вул. Хрещатик до вул. Володимирської”
Розпорядження № 2205 від 11 грудня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 травня 2011 року № 770 “Про капі

тальний ремонт бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі”, з метою покращення санітарно
технічного стану бульвару
Тараса Шевченка у Шевченківському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 черв�
ня 2012 року № 925 “Про капітальний ремонт металевої огорожі, ма�
лих архітектурних форм, поливо�зрошувальної мережі і мощення пі�
шохідної частини бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському
районі на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Володимирської”, а са�
ме:

1.1. Заголовок розпорядження викласти у такій редакції:
“Про капітальний ремонт металевої огорожі, малих
архітектурних форм і поливо�зрошувальної мережі
бульвару Тараса Шевченка у Шевченківському районі
на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Володимирської”

1.2. Пункт 1 розпорядження викласти у такій редакції:
“1. Здійснити капітальний ремонт металевої огорожі, малих архітек�

турних форм і поливо�зрошувальної мережі бульвару Тараса Шевчен�
ка у Шевченківському районі на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Во�
лодимирської”.

1.3. У пункті 3 розпорядження цифри “31.08.2012” замінити цифра�
ми “28.12.2012”.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на за�
ступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов’язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження 
Київської міської державної адміністрації 

від 24 червня 2003 року № 1119 
“Про затвердження Положення 

про Головне управління 
комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)”

Розпорядження № 2184 від 6 грудня 2012 року
Відповідно до статті 101 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, статті 54 Закону України “Про місцеве само


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

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

ївської міської державної адміністрації)”:

1. У заголовку та пункті 1 розпорядження Київської міської держав�
ної адміністрації від 24 червня 2003 року № 1119 “Про затвердження
Положення про Головне управління комунальної власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)” слова “Головне управління комунальної власності 
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)” замінити словами “Департамент комунальної
власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)”.

2. Затвердити зміни до Положення про Головне управління кому�
нальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпоря�

дженням Київської міської державної адміністрації від 24 червня 2003
року № 1119, що додаються.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації —
керівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення що�
до висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпоря�
дження.

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

Голова О. Попов

Про здійснення реконструкції
та благоустрою парків і скверів 

м. Києва
Розпорядження № 2212 від 11 грудня 2012 року

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про охорону
навколишнього природного середовища”, з метою покращення благоустрою та озеленення міста Києва і створення сучасних пар

кових зон відпочинку для мешканців міста, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

“1. Визначити замовником проектних і будівельних робіт з рекон�
струкції та благоустрою парків і скверів Київське комунальне об’єднан�
ня зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста “Ки�
ївзеленбуд” (далі — КО “Київзеленбуд”) згідно з додатком.

2. КО “Київзеленбуд”:
2.1. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної

документації на реконструкцію та благоустрій парків і скверів, зазна�
чених в додатку до цього розпорядження.

2.2. Визначити в установленому порядку проектні І підрядні органі�
зації з реконструкції та благоустрою парків і скверів, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження.

2.3. При укладанні замовником договорів підряду на реконструкцію
та благоустрій парків і скверів обов’язково передбачати умови щодо
надання підрядними організаціями гарантій якості виконання робіт та
встановити гарантійні строки експлуатації встановленого обладнання
та виконаних робіт.

3. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого
органу Київської міської ради {Київської міської державної адмініс�
трації) у встановленому порядку подати до Головного управління
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо вклю�
чення робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до про�
грам соціально�економічного розвитку м. Києва на 2013 та наступ�
ні роки.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про реконструкцію та будівництво 
оранжерейних господарств районних 

комунальних підприємств 
по утриманню 

зелених насаджень
Розпорядження № 2213 від 11 грудня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяль

ності” та з метою збільшення кількості вирощуваної розсади квітів для квіткового оформлення міста в межах функцій органу міс

цевого самоврядування:

1. Здійснити реконструкцію та будівництво оранжерейних госпо�
дарств районних комунальних підприємств по утриманню зелених на�
саджень згідно з додатком.

2. Визначити Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” (надалі — КО
“Київзеленбуд”) замовником проектування та виконання робіт з рекон�
струкції та будівництва оранжерейних господарств районних кому�
нальних підприємств по утриманню зелених насаджень за умови вико�
нання пункту 3 цього розпорядження.

3. КО “Київзеленбуд”:
3.1. Визначити в установленому порядку проектні та підрядні орга�

нізації на виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпоряджен�
ня.

3.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку
виконання будівельних робіт.

4. Головному управлінню контролю за благоустроєм виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції) в установленому порядку подати до Головного управління економі�
ки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення робіт, за�
значених в пункті 1 цього розпорядження, до програм соціально�еко�
номічного розвитку м. Києва на 2013 та наступні роки.

5. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків забезпечити висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов
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Шлях, окреслений долею
ОВНИ — каталізатор оновлення і

прогресу. Перше півріччя видасться

досить різнобарвним в емоційному

плані, це тріумфальний час для ціка�

вих знайомств, захоплюючих мандрі�

вок, шалених романів, бурхливих

вражень. Саме знайомство з впливо�

вими у соціумі авторитетами пози�

тивно вплине на подальшу долю.

Ви струменітимете енергією, ак�

тивність зашкалюватиме в сфері ко�

мунікацій. Починаючи з липня, фор�

туна оселиться під рідним дахом: мо�

літься на домочадців, живіть з ними в

злагоді, шануйте сімейні традиції,

любіть Батьківщину, поминайте

предків (адже ви є акумулятором ге�

нетичного досвіду, пуповина роду

відкрита) — і ваш дім наповниться

достатком. Багатьох очікує благосло�

венне поповнення в родині, поліп�

шення житлових умов. Втім, паски

слід затягнути, доля привчатиме весь

рік до економності, позичати гроші

(комусь) чи брати в борг протипока�

зано, хазяйнуйте на зароблені кошти

та дбайливо ставтеся до сімейного

бюджету. Увага бізнесменам: дотри�

муйтеся фінансової дисципліни,

платіть податки, не беріть кредитів,

остерігайтеся матеріальних авантюр,

інакше вам забезпечена “порохова

бочка” з банкрутством, штрафними

санкціями і нервовими потрясіння�

ми. У народжених 29.03�3.04. період

кардинальних змін, за втратами не

жалкуйте, вони трансформуються в

плюси, започаткувавши прогресив�

ний етап в житті.

ТЕЛЬЦІ, ваш шлях чітко окрес�

лений долею, де найменші збочення

загрожують фатальними наслідками.

Зась амбіціям! Поступайтеся інтере�

сами, крокуйте в унісон з давніми

партнерами (діловими, шлюбними),

вони роблять вибір і грають першу

скрипку в союзі. Про самостійність та

розлучення забудьте, щасливі шанси

завітають тільки до гармонійних пар.

Цемент альянсу — любов плюс спіль�

на мета, задля якої слід вчасно об’єд�

нати зусилля, матеріальні ресурси, на

які до липня таланитиме. Друге пів�

річчя закладає фундамент для по�

дальшого тріумфу в різноманітних

сферах (навчання, ділова співпраця,

робота, бізнес, романтичні зв’язки,

дружба), тому приготуйтеся до зустрі�

чі з впливовими фігурами, які стануть

талісманом у майбутньому. І не сидіть

на місці — подорожі подарують цілю�

щий ефект і щасливі можливості.

У яскравих харизматичних

БЛИЗНЯТ до липня (починаючи з

минулого року) гостює планета щас�

тя Юпітер, наступний її візит відбу�

деться лише через 12 років, тож не

розтранжирте цей дар Небес на са�

мозвеличення, а модернізуйте свій

внутрішній світ і... ризикуйте. Нині

вам під силу найскладніші проекти,

реалізація грандіозних задумів наби�

рає обертів і з тріумфом пронесеться

по всіх сферах буття: творчій, фінан�

совій, сімейній, службовій. Бізнес

реорганізується, кар’єра піде вгору,

борги доля поверне з лихвою, за що

не візьметеся — все розквітатиме. Не

ходіть павичем, менше пишайтеся,

ви — еталон благородства та мораль�

ності для оточення! У другому півріч�

чі прибуткові джерела заструменять

інтенсивніше, реалізація бажань

пройде "на ура", але приготуйтеся за�

взято трудитися, втім, не згоріть на

роботі до тла, бо нашкодите здоро�

в’ю, за що доля може покарати.

Оздоровча профілактика — це святе!

РАКИ, до липня сидіть тихо, не

розголошуючи на публіці про свою ді�

яльність, дбайте за родинне вогнище,

займайтеся домашнім благоустроєм і

борони вас Боже (у разі сімейних су�

тичок) виносити сміття з хати! Ос�

кільки саме під покровом таємничості

подалі від заздрісних очей вкладені

зусилля проростатимуть благодатни�

ми сходами. Поряд є могутні незримі

покровителі (від Бога), ви триматиме�

те в руках важелі маніпуляційного

впливу на людей, ситуації, тому ліпше

“шифруватися”, творити великі діла

за кулісами і неодмінно займатися

благодійністю за принципом: лівою

беру, а правою даю. Кар’єрне схо�

дження потребує творчого прогресу

та оригінальності, блискучих фахових

навичок на тлі високої конкуренції.

Не розслабляйтеся, достойно оці�

нюйте суперників — вони небезпечні

й здатні на руйнації. У другому півріч�

чі запалає феєрверк популярності,

піднявши вас на олімп самоствер�

дження, аби там утриматися й не спа�

лити крила — простий рецепт: будьте

однолюбами, зберігаючи вірність по�

стійним супутникам. Спільні цілі та

інтереси міцно згуртують, спрямував�

ши ваш ідеалізм та спонтанну захоп�

леність в раціональне русло.

ЛЕВИ, істинна дружба — це ви�

ща іпостась любові, колосальна сила

і транслятор удачі, що не купити ні за

які гроші, в чому впевнитеся до лип�

ня. В братському колективі ви — сер�

це, що задає тон стосункам, там ваш

лідерський хист розквітає, а бажання

здатні матеріалізуватися. Як праце�

люб, ви — чудовий фахівець, заради

грошей готові стати трудоголіком,

однак на кар’єрних амбіціях поставте

хрест, сходження по службовій вер�

тикалі долею заблоковано, на поряд�

ку денному сімейні турботи, займай�

теся домашнім благоустроєм, рестав�

рацією стосунків “батьки�діти”,

укріплюйте родинний тил, прищеп�

люючи собі риси взірцевого сім’яни�

на — внутрішній світ вимагає оздо�

ровчої зміни. У другому півріччі ак�

тивізується красивий таємний фронт

буття, тихо насолоджуйтеся, одно�

часно зайнявши позицію мудреця,

який всебічно розуміється на тонко�

щах людської психології, мистецтві

земного та духовного буття, не за�

циклюється егоїстично на власних

цінностях, тоді милість фортуни буде

безмежною.

ДІВИ, кар’єрний олімп манить,

начальство від вас у захваті, не зволі�

кайте, бо проґавите шанс! До липня

маєте сісти в свої сани, обравши ро�

боту, яка відповідає творчому покли�

канню і є хлібною. Вбити двох зай�

ців, якщо постаратися, можна, го�

ловне — швидко вчитися, активізу�

вати раціоналізаторський хист, опа�

новувати новітні технології, упрова�

джувати власні ідеї — їх у вас хоч

греблю гати. Запишіться на курси

підвищення кваліфікації, познайом�

теся з діловими грамотними партне�

рами для запозичення досвіду. І май�

те на увазі: власна думка — це доле�

носна зірка, а чужі підказки — сліпий

поводир, вчасно сказане слово несе

магічну силу. Маніпуляціям не підда�

вайтеся! Друга половина року про�

майне на благодатних вібраціях, ви

пізнаєте всю красу небесних почут�

тів, любов здатна вас докорінно змі�

нити, це смерч, що може вбити й

воскресити, тому закохуйтеся зі здо�

ровим глуздом, раціонально зважив�

ши всі плюси та мінуси взаємин.

ТЕРЕЗИ, піартеся скрізь, хваліть�

ся всім, чим багаті, демонструйте уні�

кальні організаторські здібності, сяйте

талантами, чаруйте ерудицією. До

липня золота пора для творчості, на�

вчання, захисту дисертації, мандрівок

за кордон, там почуватиметеся щасли�

вими. Друге півріччя урожайне перед�

усім для тих, хто переймається кар’єр�

ним злетом, дочекались — ваш зоря�

ний час настав, насолоджуйтеся при�

хильністю шефа, але не лінуйтеся, не�

здарам дармівщини не буде, тільки фа�

хівці увінчають себе лаврами перемоги

на трудових фронтах і ходитимуть ба�

гатіями. Престижна робота не міраж —

а реальність. Втім, гроші не тринькай�

те, живіть економно, відкладайте на

важливі добротні покупки. Фінансуй�

те домочадців, аби не зіпсувати сто�

сунки, бо вас звинуватять в скупердяй�

стві. Про себе, любих, теж пам’ятайте,

реалізація власних бажань — святе, ос�

кільки є потужним життєдайним сти�

мулятором. В борг не беріть і чужим

особам не позичайте.

СКОРПІОНИ, до липня вам

повернуть борги, пощастить підклю�

читися до фінансового егрегора, ре�

анімувати бізнес за рахунок партнер�

ських інвестицій, реалізувати запо�

вітні проекти, одинакам знайти гар�

монійного сексуального партнера.

Не бійтеся експериментів, це двигун

життєвого процвітання, і без крайно�

щів: на чаші терезів духовне і земне

має урівноважуватися. У другому

півріччі на життєвому небосхилі роз�

погодиться, персональний імідж на�

бере осяйних барв, авторитет поліп�

шиться, давши шанс якнайкраще

проявити себе, реклама досягнень

гратиме колосальну роль. Не ховай�

теся за чужі спини, скромність на�

шкодить, будьте ініціативними,

впевнено рулюйте, відвага п’є мед,

це наказ долі, яка ліпить з вас хороб�

рого полум’яного лідера, за яким ма�

ють іти в огонь і воду!

Ганьба підкаблучникам!

СТРІЛЬЦЯМ визначено вести

подвійне життя, звикайте до дволи�

кості, поєднуючи в собі цапа�відбу�

вайла і дипломатичного ерудованого

партнера. Ваші крила зв’язані кар�

мічними вузлами, не терзайтеся чу�

жою невдячністю, а мужньо коріться

обставинам, а головне — не робіть в

пориві благородства нічого собі на

шкоду, це фатальний удар по здо�

ров’ю. Тримайтеся шлюбних супут�

ників, вони благословенні Небесами

і ладні заради вас на геройські вчин�

ки, а у другій половині року ваші вза�

ємини сягнуть сокровенних чуттєвих

глибин, головне — не розчинитися

один в одному, тоді ваш тандем пере�

твориться на дует яскравих мегазі�

рок, яких ніхто не затьмарить. Об�

межте трудові навантаження, вам по�

трібна не кількість, а якість, за яку

добре платять, тоді зможете більше

часу приділяти душевній релаксації.

КОЗОРОГИ, в професійній

сфері до липня ви зростаєте по гори�

зонталі, як спеціаліст широкого про�

філю, проявляєте свою унікальність,

ставши безцінним кадром в робочо�

му колективі та заклавши стартовий

трамплін на кар’єрний олімп. Тема

дружби є домінантною, хто друг, а хто

ворог стане очевидним, відсіються

фальшиві побратими, а істинні това�

риші залишаться надовго. У другому

півріччі в партнерстві наступає пере�

ломний етап, всім, хто самотній чи

страждає у парі з нелюбами, час

об’єднатися серцями і створити щас�

ливий шлюбний альянс. Це час, коли

союзи вершаться на Небесах і гармо�

нійна половинка вас знайде. Моліть�

ся і чекайте... вибір за судженими. А

одруженим дається шанс вдихнути

нове життя в згасаючі стосунки. Ува�

га грудневим Козорогам: це рік гли�

бинної трансформації, коли все от�

руйне має зникнути з вашого буття в

муках і радощах.

ВОДОЛІЇ, з жовтня ви пережи�

ваєте серйозну трансформацію на

внутрішньому рівні, це тривалий

(два роки) психологічний процес, що

полягає в докорінній зміні себе, коли

доводиться нещадно боротися з не�

гативними звичками, вадами, що

завдають шкоди психічному та фі�

зичному здоров’ю. Тут дотримувати�

ся дієт та здорового стилю буття за�

мало, потрібна якась глобальна ціль

планетарного масштабу, аби ви, як

особистість, мали цінність для Все�

світу. Годі кублитися вдома, зосередь�

теся на професійній сфері, ходіть по

струнці перед суворим шефом та до�

зовано випускайте емоційну пару,

успішний кар’єрний та фінансовий

злет очікується у другому півріччі. А

поки що розважайтеся, завойовуйте

симпатії, підкорюйте протилежну

стать, у вас має бути час для роман�

тичного дефіле, цікавих пригод, що

служить чудовим тоніком для душі. І

неодмінно приділіть увагу хобі, котре

застрахує від затяжних стресів.

РИБИ, в першій половині року

родина та оселя є благословенним

місцем, в сім’ї почуватиметеся, немов

у Бога за пазухою, хоча й лукавий тут

часто крутить хвостом. Тому якщо

(починаючи з червня минулого року)

ваше сімейне гілля розрослося, став�

ши надійним причалом, значить все

йтиме чудово. Дбайте за добробут та

щиро піклуйтеся за рідних! Активіза�

ція рис, успадкованих від предків,

проявиться максимально. Друге пів�

річчя ознаменується любовним трі�

умфом, можна переключатися на ро�

мантичну хвилю і розважатися

досхочу. Репертуар захоплень широ�

кий, однак розбити ваше серце здат�

ний лише духовно розвинений кава�

лер чи дама, який вписується в ідеал,

планка запитів висока, тож не нагрі�

ховодьте з ким�небудь, адже обираєте

не ви — а це вас зваблюватимуть

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

ГОРОСКОП НА 2013 рік
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Відповіді на сканворд 

Департамент ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о приміщення площею 1 000,00 в.м на

в л. Інстит тсь ій, 2, літ. "А"

Назва об'є та: Нежиле приміщення площею 1 000,00 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Інстит тсь а, 2, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".

Відомості про об'є т приватизації:

Нежиле приміщення № 48-а ( р пи приміщень № 1) площею 1 000,00 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 54 992 000 (п'ятдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто
дві тисячі) ривень.

ПДВ — 10 998 400 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч чотириста) ри-
вень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 65 990 400 (шістдесят п'ять мільйонів
дев'ятсот дев'яносто тисяч чотириста) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —
6 599 040 (шість мільйонів п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч соро ) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та приватизації,
йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе
по пець.

3. Переможцю а ціон ;

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь То-
варної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни про-
даж об'є та, я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 08 люто о 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ. в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, 8-й по-
верх, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 9.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а Ва-
силь івсь а, б д. 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс", в поне-
діло — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обід-
ня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати прове-
дення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на ра-
х но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач:
товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 6 599 040 ривень, що становить 10 відсот ів від почат-
ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан
320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ, в л. Інсти-
т тсь а, 2, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а
Василь івсь а, б д, 72, 8-й поверх, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

ЗАЯВА про наміри
1.Замовни — КП "ПЛЕСО".
Поштова та еле тронна адреса: 02660, м. Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7.

2.Варіанти розташ вання б дмайданчи ів — можливий лише 1 варіант —
на ж/м Ви рівщина-Троєщина Деснянсь ом районі м. Києва по в л. Еле тро-
технічна.

3.Хара теристи а діяльності (об'є та): Ре онстр ція недоб дованих
очисних спор д зливових вод на ж/м Ви рівщина-Троєщина, II чер а
Деснянсь ом районі м. Києва (об'є т за тит льною назвою є е оло ічно
небезпечним і входить до "Перелі видів діяльності та об'є тів, що становлять
підвищен е оло ічн небезпе ", затверджено о постановою КМУ від 27.06.95
№ 554).

(орієнтовно за об'є тами-анало ами, належність до об'є тів підвищеної е онебезпе и)
транс ордонний вплив відс тній
(наявність транс ордонно о вплив )

Технічні і техноло ічні дані — запрое товано систем ефе тивної очист и
зливових, талих вод та вод від миття територій

(види та обся и прод ції, що виробляється, термін е спл атації)
термін е спл атації 30 р. і більше.

4.Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності

- забезпечення ефе тивної очист и зливових, талих вод та вод від миття
територій ж/м Ви рівщина-Троєщина.

5.Потреба рес рсах при б дівництві і е спл атації:
- земельних — 3,46 а постійном орист ванні КП "ПЛЕСО"
(площа земель, що вил чаються в тимчасове і постійне орист вання, вид ви ористання)

- сировинних — ви ористання місцевих матеріалів, я і при виробничом
онтролі перевіряються відповідності їх вимо ам ГОСТів і стандартів, паспортів,
сертифі атів

(види, обся и, місце розроб и і видоб т , джерела одержання)
- енер етичних (види, обся и, джерела)
- еле троенер ія — від місь их мереж з ідно з ТУ
- теплопостачання — з ідно із ТУ
- водних — водопостачання від мережі з ідно з ТУ

(обся и, необхідна я ість, джерела водозабезпечення)
- тр дових — б дівництво з ідно зі штатним роз ладом

6.Е оло ічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
У прое ті б д ть враховані е оло ічні, санітарно- і ієнічні, протипожежні,

містоб дівельні й територіальні обмеження з ідно діючих нормативних до ментів.
З ідно зі СНіП.

7.Відходи виробництва, можливість їх повторно о ви ористання, тилізації,
знеш одження або безпечно о захоронення при ф н ціон ванні об'є та
творюються відходи — ТПВ, рід і відходи. Утилізація та знеш одження за
о ремими до оворами.

Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є он рс на заміщення ва антних посад:

- оловно о спеціаліста ор анізаційно о відділ ;

- оловно о спеціаліста відділ звернення ромадян;

- оловно о спеціаліста відділ е ономі и на період переб вання основно о
працівни а відп стці для до ляд за дитиною (дві штатні одиниці);

- оловно о спеціаліста відділ тор івлі та споживчо о рин на період
переб вання основно о працівни а відп стці для до ляд за дитиною;

- провідно о спеціаліста відділ онтролю на період переб вання основно о
працівни а відп стці для до ляд за дитиною.

До часті в он рсі доп с аються ромадяни У раїни, особи, я і мають вищ
освіт відповідно о спрям вання за освітньо- валіфі аційним рівнем ма істра або
спеціаліста, дос онало володіють державною мовою. Перелі до ментів, що
подаються на роз ляд он рсної омісії та основні вимо и до андидатів розміщені
на офіційном сайті Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації.

Додат ова інформація надається відділом з питань адрової роботи та
державної сл жби за тел. 207-09-29.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання
о олошення он рс за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає ПрАТ "Місь а страхова омпанія"
в я ості відповідача та Київсь дире цію "Місь а страхова омпанія" в я ості третьої
особи справі за позовом Мельни а Єв енія Анатолійовича до Дов аля Андрія
Петровича, приватно о а ціонерно о товариства "Місь а страхова омпанія", третя
особа: Київсь а дире ція приватно о а ціонерно о товариства "Місь а страхова
омпанія" про відш од вання матеріально та моральної ш оди, завданої внаслідо
дорожньо-транспортної при оди, я е призначено на 06 люто о 2013 ро о 9.30 за
адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О.М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача: приватне а ціонерне товариство
"Місь а страхова омпанія", остання відома адреса: м. Одеса, в л. Вели а Арна т-
сь а, 2/1 та Донець а обл., м. Донець , Б дьонівсь ий район, в л. Красноо тябрсь а,
111, та третьої особи: Київсь а дире ція приватно о а ціонерно о товариства "Місь а
страхова омпанія", остання відома адреса: м. Київ, в л. Глибочиць а, 40, відповідно
до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та їх відс тність.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає К рі ер Вячеслава
Ми олайовича в я ості відповідача справі за позовом ПАТ "Західін ом-
бан " до К рі ер Вячеслава Ми олайовича про стя нення забор о-
ваності за редитним до овором, я е призначено на 6 люто о 2013 ро
о 10.00 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайцана, 4, аб. 413 ( олов ючий
с ддя Со олов О.М.).
У разі неяв и в с дове засідання відповідача: К рі ера Вячеслава

Ми олайовича, остання відома адреса: м. Київ, в л. Мечни ова, б д.
10/2, в. 35, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни, справа б де роз лян та
йо о відс тність.

О олошення на здач в оренд 2 приміщень за адресою:
м. Київ, пр-т Леся К рбаса, 8 КП "Кінотеатр "Лейпці " на
1 поверх .

1. Кафе, я е не здійснює продаж товарів піда цизної р пи — 23,4 м2, на 1 рі ,
орендна плата за 1 м2 — 58,77 рн, станом на 30.09.2012 р.

2. Т ра ентсь а діяльність — 22 м2, на 1 рі , орендна плата за 1 м2 — 118,12 рн,
станом на 31,03.2012 р.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п б-
лі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: пр-т Леся К рба-
са, 8, Ком нальне підприємство "Кінотеатр "Лейпці ". Тел. для довідо 407-21-09.

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд приміщення 1 поверх площею
259,30 в. м, розташовано о за адресою: м. Київ, в л. Костянтинівсь а, 37 (літ. А)
для розміщення дитячо о спортивно о л б з розрах н ом орендної плати в
розмірі 6171,23 рн без рах вання 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, Контра това пл., 2,
Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Довід ов інформацію можна ортримати за телефоном 417-14-61.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 51), ви ли ає на 23.01.2013 ро о
14.15 відповідача С оробо атова Оле сандра Ві торовича по справі за
позовом С оробо атової Ма іти Доміні Сінтії до С оробо атова Оле сандра
Ві торовича про розірвання шлюб .

Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі йо о неяв и справа
роз лядатиметься йо о відс тність.

С ддя Савиць ий О. А.

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

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

ОГОЛОШЕННЯ
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місце-
знаходження

За альна
площа,
в. м

Цільове ви ористання
Місячна
орендна
плата, рн

Ма симально
можливий

стро оренди
Приміт и

1

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС "ДОМІНАНТА"
(м. Київ, в л. Юності, 1,

тел. 543-37-57)

1 поверх ЮНОСТІ ВУЛ., 1 10,00

РОЗМІЩЕННЯ БУФЕТУ, ЯКИЙ
НЕ ЗДІЙСНЮЄ ПРОДАЖ

ТОВАРІВ ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ,
У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

239,11 2 ро и 364 дні

Необхідно забезпечити
проведення бла о-
строю приле лої

території

2

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ
КОМПЛЕКС "ДОМІНАНТА"
(м. Київ, в л. Юності, 1,

тел. 543-37-57)

1 поверх ЮНОСТІ ВУЛ., 3 10,00

РОЗМІЩЕННЯ БУФЕТУ, ЯКИЙ
НЕ ЗДІЙСНЮЄ ПРОДАЖ

ТОВАРІВ ПІДАКЦИЗНОЇ ГРУПИ,
У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

239,11 2 ро и 364 дні

Необхідно забезпечити
проведення бла о-
строю приле лої

території

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місце-
знаходження

За альна
площа,
в. м

Цільове
ви ористання

Ма симально
можливий

стро оренди

Став а
орендної
плати %

Місячна
орендна
плата, рн

Приміт и

1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ

АДМІНІСТРАЦІЇ

(м. Київ, просп. Мир , 6-А,
тел. 292-03-98)

І поверх
ПЕРОВА БУЛЬВ.,

14-А
141,44

ПРИВАТНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД
(надання

освітніх посл )

2 ро и 364 дні 3% 2830,28

Необхідно забезпечити
проведення
бла о строю

приле лої території



8

СПОРТ
Хрещатик 18 січня 2013 року

Спортивні новини

Шорт
трек. У Швеції стартує чемпіонат Європи
Сьо одні в шведсь ом місті Мальме розпочнеться боротьба за

звання найсильнішо о шорт-тре івця онтинент . Зо рема, цьо о дня
визначаться найшвидші на дистанції 1500 м серед чолові ів і жіно . До
Швеції У раїна деле вала 9 спортсменів. У зма аннях чолові ів на
старт вийд ть Валентин Даніловсь ий, Єв ен Г теньов, Сер ій Ліфи-
рен о, Дмитро Полтавець та Оле сандр Желтоно . У жіночом т рнірі
наша раїна б де представлена Оленою Корінч , Софією Власовою,
Вірою-Ні ою Хомен о, а та ож срібною призер ою І зимових Юнаць-
их Олімпійсь их і ор Марією Дол ополовою. В с бот стан ть відомі
імена переможців на 500 м, а в неділю визначаться медалісти на 1000-
метрівці, с пер-фіналів на 3000 м, а та ож естафет

Футбол. Національна збірна піднялася 
на 44�те місце в рейтингу ФІФА
У першом в цьом році оновленом рейтин Міжнародної федера-

ції ф тбол (FIFA) збірна У раїни піднялася на три позиції — з 47 на 44
місце ( оефіцієнт — 595), повідомляється на офіційном сайті ор ані-
зації. Наша збірна в січневом рейтин обійшла афри ансь і раїни
Є ипет, Т ніс і Габон.
С перни и вітчизняних ф тболістів валіфі ації чемпіонат світ -

2014 — збірні Ан лії, Чорно орії, Польщі, Молдови та Сан-Марино — роз-
містилися на 6-м , 31-м , 56-м , 128-м та 207-м місцях відповідно.
Рейтин продовж ють очолювати чемпіони світ та Європи — іспанці

(1606). Др ий рядо спис за Німеччиною (1437), третіми йд ть ар-
ентинці (1290). До першої десят и та ож входять оманди Італії (1165),
Кол мбії (1164), Ан лії (1151), Порт алії (1144), Голландії (1124), Росії
(1070) та Хорватії (1064). Бразильці — лише на 18-м місці (946). Всьо-
о в спис представлено 209 ф тбольних асоціацій світ .
Тим часом олишній наставни аталонсь ої "Барселони" Хосеп Гвар-

діола вліт повернеться до тренерсь ої роботи. Тоді іспансь ий фахівець
очолить мюнхенсь "Баварію". Про це повідомив офіційний сайт мюн-
хенців, точнивши, що з тренером підписаний онтра т на 3 ро и. Хосеп
Гвардіола замінить на пост оловно о тренера Юппа Хайн еса, під ерів-
ництвом я о о оманда впевнено лідир є в чемпіонаті Німеччини

Теніс. Українці здобули дві перемоги 
на Australian open
Четвертий і ровий день на від ритом чемпіонаті Австралії з теніс

став переможним для раїнців. Леся Ц рен о після звитя и в дебют-
ном ра нді над росіян ою Анастасією Павлючен овою др ом олі
вибила з т рнір ще одн представницю Росії — Дарин Гаврилов .
Для то о, щоб довести свою перева над опонент ою, нашій тені-
систці вистачило мінімальної іль ості сетів — 7:5, 6:3. В третьом ра-
нді иян а з стрінеться з представницею Данії Каролін Возняц і. У
чоловічих парних зма аннях др а ра ет а У раїни Сер ій Стаховсь ий
після за інчення боротьби в індивід альних зма аннях в д еті з росі-
янином Михайлом Южним певнено подолав перший ра нд. Своїм
опонентам — братам Ратіватана з Таїланд пара с ладі Стаховсь о-
о-Южно о віддала перемо лише дебютном сеті — 6:7, 6:4, 6:2

Температура —4°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 91 %

Температура —5°С

Атм. тиск 742 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 85 %

Температура —7°С

Атм. тиск 743 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 18 січня 2013 року

ОВНИ, соці м, др жні терени — ось територія спішної саморе-
алізації. Т т на вас заче ались приємні сюрпризи, братерсь о о
пол приб де, відновляться давні зв’яз и, тож в олі союзни ів та
однод мців поч ватиметеся, я риба воді, станете неформаль-
ним харизматичним лідером і зможете направляти оле тивн
енер ію в р сло власних інтересів.
ТЕЛЬЦІ, я що вами р хатим ть ар’єрні амбіції — під оріться,

це ч довий тоні для професійно о вдос оналення, спішної реалі-
зації природних обдар вань і зба ачення. Опан ваня вищої сл ж-
бової сходин и, де ваш талант роз вітне всіма барвами (плюс с т-
тєва матеріальна вина орода) тр днощів не с ладе, тож б дьте з
шефом за панібрата.
БЛИЗНЯТ вабитим ть висо і матерії та все ори інальне, нетра-

диційне. За ортить зазирн ти під езотеричний по ров, пізнати світ
незба ненно о. Це позитивно відобразиться на світо ляді, допо-
може знайти відповіді на безліч питань, зроз міти свою місію на
цій Землі.
РАКИ, сенс б ття поля ає в либо ом свідомленні, роз мінні

на альних потреб і вищо о по ли ання в партнерсь их стос н ах,
ознаменов ючи собою перехід до зріліших форм любові завдя и
добровільній відмові від чисто е оїстичних вимо заради збере-
ження і зміцнення союз .
ЛЕВИ переходять на новий вито розвит і мають армонійно

вписатися вимо и реальності, аби зробити пот жний стрибо
в ор завдя и на опиченим потенційним рес рсам. Час реанім ва-
ти та зміцнити партнерсь і стос н и (ділові, шлюбні). "Я-ти" — це
одне ціле, сплав д ховних ідеалів та інтересів, без я их серця не-
спроможні битися в нісон. Обранець вас щиро охає, платіть вза-
ємністю, демонстр йте взірець лебединої вірності та випийте ча-
ш любові до дна!
ДІВИ, події тижня мотивовані армічно. Пливіть за течією, с м-

лінно ви он йте все, що від вас вима ається, і не нама айтеся ди -
т вати власн волю. Камінь на опичених емоцій, створених влас-
ними страхами та фантазіями, я ий вже носити в собі бра є сил,
зрештою впаде з д ші (ся н вши ритичної маси). Все таємне ста-
не явним, триво и та ілюзії зни н ть — і ви зможете дихати на пов-
ні р ди. Пірніть з оловою в б рхлив атмосфер сл жбово о о-
ле тив , т т ви майстер на всі р и, маєте висо реп тацію е-
рівництва, що є запор ою спішно о майб тньо о.
ТЕРЕЗІВ за р жляє приємна романтична віхола в любовном

тан . Веселіться, насолодж йтеся сердечною армонією, др жіть
з М зою та заряджайте життєвий а м лятор бла одатними емоці-
ями. Ваш лицар — це др і оханець в одній іпостасі. Станьте
зраз ом відданості заради міцності союз . Ви здатні на ні альні
а торсь і перевтілення, по ли ані а тивіз вати в людях лише пре-
расні стр ни д ші, підняти д х насна и.
СКОРПІОНИ, тримайте р на сімейном п льсі, т т ваше дже-

рело сил і творчо о натхнення. Доброзичливість, др жня онсолі-
дація з рідними посилить авторитет, створить братерсь ідилію в
домі. Ви є д ховним монолітом в родині і матеріальним інвесто-
ром, від я о о ба ато що залежить! Тіль и не дозволяйте собою
маніп лювати, навпа и — цьо о ро прийшла пора верховодити
оточенням, спрямов вати йо о тим шляхом, я ий вас влаштов є.
СТРІЛЬЦІ, пош и сенс б ття, "перевір а на міцність" д ховних

принципів і власної системи цінностей поля ають в мінні знайти
спільні точ и зор з малознайомими людьми на тлі єдності ідеалів
та д ховних інтересів. Це дозволить збері ати висо ий моральний
ценз і відрізнити зло від добра.
КОЗОРОГИ, моральна цитадель (ідейні пере онання, добрі на-

міри) піддаються серйозном випроб ванню, я що не с азати —
спо сі. Йдеться про справи для вас ви ідні, але я що розрахов -
єте на недосвідченість чи ле овір'я ділових партнерів, то т т ста-
неться про ол. Ле ий хліб — ілюзія. Робіть все чесно, на за онних
підставах.
ВОДОЛІЇ, виходьте з підпілля, настав час подбати про зовніш-

ність, ардинально змінити імідж, причеп ритися. Оновіть арде-
роб, зачіс , ма іяж, прод майте до дрібниць свій т алет та мане-
р поведін и. Не стрим йте вн трішній імп льс стати най ращи-
ми — це природний порив, мотивований либинними трансформа-
ційними процесами!
РИБИ, ви пливете за армічною течією. Від риваються тіньові

сторони єства, про я і донині зовсім не підозрювали. Тепер може-
те звільнитися від не ативних нашар вань, позб тися ілюзій, само-
обманів, фі с-ідей, що позитивно вплине на сімейн атмосфер ,
поб тові справи

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  2 0  —  2 6  С І Ч Н Я

ранок день вечір

"Будівельник" здобув другу
перемогу у топ�16 Єврокубку
Столичний баскетбольний клуб у виїзному поєдинку переграв 
російський "Тріумф"
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед відб лися матчі в
рам ах др о о р пово о
ра нд бас етбольно о Єв-
ро б . Столичний "Б ді-
вельни " на виїзді проти-
стояв одном з фаворитів
вартет І "Трі мф " з Лю-
берців. Гра видалася д же
с ладною для обох о-
манд, що і засвідчив оста-
точний рах но — 85:84 на
ористь иян. Ключовою
стала остання чверть, в
я ій оманда Айнарса Ба-
атс іса спромо лася віді-
рати відставання 9 очо
і в підс м вирвати важ-
лив перемо .

До матчу в Люберцях, де місцевий

"Тріумф" приймав на своєму май�

данчику київський "Будівельник",

команди підійшли з діаметрально

протилежним настроєм. Якщо віт�

чизняний клуб спромігся подарува�

ти своїм вболівальникам перемогу

над турецьким "Банвітом" (76:69), то

росіяни зазнали розгромної поразки

від чорногорської "Будучності"

(69:90). Втім, на передматчевій

прес�конференції наставники волі�

ли не згадувати про попередні ре�

зультати, а говорили виключно про

звітну зустріч. Зокрема тренер "Трі�

умфу" Василь Карасьов був стурбо�

ваний тим, що його підопічним буде

дуже складно грати проти киян. "Бу�

дівельник" — збалансована коман�

да, у складі якої є хороші гравці. Од�

нак явного лідера в українців немає,

тому налаштовуватися конкретно на

якогось виконавця неможливо. В

окремо взятому матчі гра може піти

через будь�якого баскетболіста. То�

му для нас головним буде індивіду�

альна захист, а вже потім — загаль�

нокомандна гра. Мушу визнати, що

в цьому сезоні нам набагато склад�

ніше протистояти таким рівним

командам, як "Будівельник", ніж

командам, в яких є явний лідер",—

зазначив російський фахівець. І, як

продемонструвала сама зустріч, по�

боювання Василя Карасьова були не

марними.

Перша чверть пройшла за рівної

гри. Команди нікуди не поспішали і

поволі набирали очки. Так тривало

майже чотири хвилини. Згодом

господарі спромоглися здійснити

незначний відрив, але зарано заспо�

коїлися і мало за це не поплатилися.

Баскетболістам "Будівельника" вда�

лося перехопити ігрову ініціативу,

яку вони втілили в чотири дальніх

кидка поспіль. Такий перебіг подій

дещо приголомшив російську

команду і лише сирена, що сповіща�

ла про завершення чверті, дозволи�

ла їм уникнути розгрому вже у стар�

товій десятихвилинці — 23:26.

Після короткої перерви кияни

продовжили атакувати кошик су�

перника з дальньої дистанції. На

щастя, цього вечора "гладіатори" бу�

ли влучними. Втім, упевнена гра по�

переду — це лише пів�справи, а ось

при захисті своїх володінь у гостей

виникли проблеми. Кияни часом

майже безперешкодно давали грав�

цям "Тріумфу" розігрувати свої ата�

ки, тому різниця в рахунку після

половини зіграного часу була майже

мінімальною — 53:47 на користь

"Будівельника".

Третя чверть стала справжнім

провалом для столичної команди.

Підопічні Айнарса Багатскіса нічого

не могли протиставити господарям.

Від переваги у 6 очок не залишилося

й сліду, і наставник "Будівельника"

вирішив взяти тайм�аут. Проте і на�

станови тренера не допомогли грав�

цям переломити хід поєдинку. Біль�

ше того, баскетболісти "Тріумфу"

здійснили вражаючий ривок 13:0,

після якого, здавалося, кияни вже

не оговтаються. На останню перерву

суперники пішли за рахунку 74:65

на користь команди з Люберців.

Стало зрозуміло, що у грі "Буді�

вельника" потрібні кардинальні

зміни, тому на паркеті з’явився ре�

зервний нападник Сергій Горбенко.

І, як не дивно, саме він став

справжнім рятівником для столич�

ного колективу. Вже через сім се�

кунд після перерви Сергій реалізу�

вав дальній кидок, потім викорис�

тав два проходи під щит, результа�

тивними були і всі три підходи Гор�

бенка до лінії штрафних. За допо�

могою десяти очок поспіль, набра�

них цим баскетболістом, "Будівель�

ник" впритул наблизився до супер�

ника — 76:77. Потім так само ак�

тивно, як і в першій чверті, заграли

американці Малколм Ділейні та

Лео Лайонс. Перший закинув два

штрафних, другий — стільки ж дво�

очкових. Таким чином, до заключ�

ної хвилини зустрічі український

клуб повернув собі перевагу —

85:84, з якою й завершив поєдинок.

У своєму наступному матчі 23 січня

"Будівельник" прийме чорногор�

ську команду "Будучность", яка, до

речі, поступилася турецькому "Бан�

віту" — 80:89
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Цей день в історії 18 січня

1778 — ан лійсь ий морепла-
вець Джеймс К від рив Гавай-
сь і острови і назвав їх Сандвіче-
вими островами
1896 — перше продемон-

стровано п бліці рент ен-апарат
онстр ції Віль ельма Рент ена
1925 — в СРСР вийшов пер-

ший номер ж рнал "Новый мир"
1934 — ан лійсь поліцію

спорядили ишень овими радіо-
приймачами
1964 — амери ансь і лі арі

за ли али Кон рес зобов'язати
си аретні омпанії писати на пач-
ах попередження про небезпе
паління для здоров'я
1979 — введений в дію міжна-

родний азопровід "Союз"
1997 — норвежець Бьор Ос-

л нд став першою людиною, я а
поодинці перетн ла Антар тид

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Завдя и перемозі над російсь им "Трі мфом" иївсь ий "Б дівельни " став
одноосібним лідером р пі І топ-16 Євро б
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