
"Швидка" переходить
на євростандарти
У цьому році 70 % машин прибувають на виклик до пацієнта за 10 хвилин
Олександра ГУНІНА,
“Хрещатик”

З 1 січня набрала чинності
рядова постанова, я ою за-
тверджені нові нормативи для
бри ад швид ої медичної до-
помо и. Відповідно до до -
мент , час приб ття арет на
ви ли , що належить до ате-
орії е стрених, с ладає 10
хвилин місті і 20 хвилин в
населених п н тах від момен-
т надходження звернення до
оперативно-диспетчерсь ої
сл жби Центр е стреної ме-
дичної допомо и і медицини
атастроф. Про ви онання цих
нормативів Києві, подальш
робот всіх медичних сл жб
столиці та соціальний захист
працівни ів ал зі йшлося вчо-
ра під час розширеної апарат-
ної наради в КМДА за часті
Оле сандра Попова.

Як розповів директор Департаменту

охорони здоров’я Віталій Мохорєв, у

минулому році за 10 хвилин до місця ви�

клику доїжджало лише 51 % “швидких”.

Однак уже за 20 днів поточного року цей

показник зріс на 17 %. При цьому в ден�

ний час у норматив вкладається 70 % ка�

рет “швидкої”, тоді як в нічний період

цей показник стовідсотковий. Таку по�

зитивну динаміку фахівець пов’язує з

роботою єдиної централізованої диспет�

черської, яку нещодавно створено на ба�

зі міської станції швидкої медичної до�

помоги, яка, до речі, має стати одним із

структурних підрозділів Центру екстре�

ної медичної допомоги та медицини ка�

тастроф Києва.

“Серед причин, які уповільнюють рух

“швидких”, можна відзначити затори на

дорогах, а також низьку культуру наших

водіїв, які не пропускають машини з

проблисковими маячками. Окрім того,

водії “швидких” скаржаться на хаотично

припарковані автомобілі та відсутність

на багатьох будинках покажчиків із за�

значенням назви вулиці, номера будин�

ку та під’їзду. Для пришвидшення при�

буття машин в Києві планується створи�

ти ще сім нових точок їхнього базування.

Наразі у місті діють 17 таких пунктів та

16 підстанцій карет швидкої медичної

допомоги”,— зазначив Віталій Мохорєв.

Значно покращило роботу “швидкої”

й оновлення автомобільного парку. То�

рік за бюджетні кошти було замінено

понад 60 % карет, а це 67 автомобілів.

Окрім того, автівки оснащені система�

ми GPS, а лікарі сучасними комунікато�

рами, що також дозволяє прибути бри�

гаді на місце виклику в найкоротший

термін.

Ще однією позитивною тенденцією є

збільшення видатків на медикаменти із

розрахунку на один виклик — з 6 грн у

2011�му до 35 грн у 2012 році, що дозво�

ляє вже на догоспітальному етапі вико�

ристовувати дороговартісні препарати

для попередження інсультів та інфарк�

тів, тим самим зменшуючи статистику

смертності в таких випадках.

Однак попри певні позитивні зрушен�

ня у сфері надання швидкої медичної

допомоги залишається низка проблем.

Зокрема, за словами головного лікаря

Київської міської станції швидкої допо�

моги Анатолія Вершигори, норматив

прибуття карет має складати 7 хвилин,

як у всіх європейських країнах. “Я пов�

ністю підтримую реформи, але цифра в

10 хвилин — це не той показник, на яко�

му ми маємо зупинитися. Адже час,

який дається для проведення серцево�

легеневої реанімації, складає 5�7 хви�

лин. Також, впроваджуючи реформи, ми

повинні насамперед подумати про тих

людей, які щодня виїжджають на

виклики”, — зауважив пан Вершигора.

За його словами, якраз у питаннях за�

безпечення кадрами в галузі наразі є

труднощі. “Швидкі” забезпечені лікаря�

ми лише на 63 %. 18 % медичних фахів�

ців, а це приблизно одна п’ята від за�

гальної кількості — особи пенсійного

віку. Молодь не хоче йти працювати на

малооплачувану та подекуди небезпечну

роботу. Як розповів пан Вершигора,

останнім часом в столиці почастішали

випадки нападів захмілілих пацієнтів на

медпрацівників, особливо в вечірній та

нічний час. Так, упродовж 2012 року бу�

ло зафіксовано 7 таких нападів.

За інформацією Департаменту охоро�

ни здоров’я, нині заробітна плата лікаря

швидкої медичної допомоги становить

трохи більше, ніж 4 тис. грн, середнього

медичного персоналу — понад 3,5 тис.

грн, молодшого медперсоналу — 2,1

тис. грн, водіїв — 3,2 тис. грн. У КМДА

обіцяють забезпечити гідний рівень

оплати праці фахівцям галузі.

“В минулому році ми підняли серед�

ню зарплату лікаря “швидкої” до 3 ти�

сяч гривень. Зокрема працівникам екс�

треної медичної допомоги ми сплачуємо

50�відсоткову надбавку з міськбюджету.

Однак і цього недостатньо, адже робота

в “швидкій” — це висока відповідаль�

ність. Тож ми повинні рухатися вперед і

виходити як мінімум на цифру у 6 тисяч

гривень. Це дозволить заповнити вакан�

сії, та залучити до цієї роботи молодь.

Такі кроки ми хочемо здійснити вже у

цьому році. Наразі тривають консульта�

ції з урядом щодо остаточного вирішен�

ня проблеми бездефіцитності бюджету

Києва, й у планах приблизно в середині

лютого винести проект кошторису на

засідання міськради. В документі ми як�

раз і врахуємо перспективи збільшення

заробітних плат в бюджетній сфері, в то�

му числі — охорони здоров’я”, — наго�

лосив Олександр Попов

Опрацювання запитів на інформацію

за принципом електронного урядування

здійснюється з урахуванням особливос�

тей Законів України “Про доступ до пуб�

лічної інформації” та “Про захист персо�

нальних даних”. У КМДА, Секретаріаті

Київради та РДА вже встановлено півто�

ри тисячі автоматизованих робочих

місць користувачів нової системи. Крім

того, забезпечено одночасну безперебій�

ну роботу технічних і програмних засобів

на всіх ланках діловодного процесу.

“Ми ставимо за мету взагалі відмови�

тися від звичайного паперового обігу.

Документ, який потрапляє до КМДА,

сканується, отримує унікальний реєстра�

ційний номер та далі рухається між під�

розділами в електронному вигляді”,—

розповів заступник голови КМДА — ке�

рівник апарату Олександр Пузанов.

Для забезпечення електронного обігу

документів встановлено робочі місця ді�

ловодів, обладнання яких дозволяє ска�

нувати папери, вносити скан�копії до

системи та здійснювати швидкий пошук.

“Завдяки використанню електронних

цифрових підписів, папери оперативно

проходять між підрозділами у сканова�

ному вигляді. З 1 січня цього року циф�

рові підписи мають керівники, а до кінця

2013�го їх отримають усі користувачі сис�

теми”, — повідомляють у прес�службі

КМДА.

Наступним етапом впровадження

системи “Єдиний інформаційний прос�

тір територіальної громади міста Києва”

стане створення спеціального веб�пор�

талу, де буде зосереджена вся інформа�

ція про діяльність органів державної

влади та місцевого самоврядування, ко�

мунальних підприємств, установ та ор�

ганізацій (у тому числі ЖЄО, навчаль�

них та медичних закладів). На порталі

кияни зможуть дізнаватися про стан ви�

конання поданої заяви, скарги чи звер�

нення, а також відслідкувати її місце

знаходження.

У 2014 році деякі адміністративні по�

слуги кияни зможуть отримувати через

Інтернет, не виходячи з дому чи офісу.

Для цього достатньо буде ввести дані

картки киянина для визначення особи,

заповнити необхідні електронні форми,

за потреби додати скановані копії доку�

ментів, здійснити оплату банківською

карткою та отримати дозвільний доку�

мент електронною поштою чи безпосе�

редньо на сайті. При цьому зберігати�

меться також можливість особистого

звернення та паперового листування з

органами влади.

Нагадаємо, “Міська цільова програма

розвитку електронного урядування в міс�

ті Києві на 2012�2014 роки” була затвер�

джена рішенням Київради 10 листопада

2011 року. Документ передбачає реаліза�

цію комплексного та індивідуалізованого

підходу до надання адміністративних по�

слуг користувачам без їхнього безпосе�

реднього контакту з держслужбовцями

У КМДА запрацювала система 
електронного урядування
З часом столична влада має намір повністю відмовитися від паперового обігу
документів

Серед причин, я і повільнюють р х "швид их", можна відзначити затори на доро ах, а та ож низь льт р наших водіїв,
я і не проп с ають машини з проблис овими маяч ами

Кияни масово відсвяткували
Водохреще  
У літ р ії на Оболонсь ій набережній взяли часть
ерівни и держави та столиці
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Тисяча різдвяних подарунків — 
для обездолених дітей  

Меш анці столиці дол чились до соціальної а ції
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Дитячий табір "Промінь" повернули
місту 

Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри
Деснянсь о о район
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У номері

Новини

Голова КМДА Олександр Попов
звернувся до всіх служб міста 
із закликом мобілізуватися 
для боротьби із наслідками
негоди 
Різ е зниження температ ри повітря після від-

ли и та дощ спричинили на риження на столич-
них доро ах, трот арах, онта тних мережах, зе-
лених насадженнях. У зв`яз з цим олова КМДА
Оле сандр Попов зверн вся до олів РДА та ста-
нов сіх форм власності столиці з проханням до -
ласти ма сим м з силь, аби створити належні
мови для безпечно о перес ванням иян в лиця-
ми та автошляхами столиці.
"Ми маємо невід ладно мобіліз вати всі наявні

людсь і та технічні рес рси для боротьби із нас-
лід ами не оди. Я звертаюся до ерівни ів під-
приємств, станов та ор анізацій, незалежно від
форми власності, з проханням забезпечити на-
лежне посипання приб дин ових та приле лих до
об`є тів соціальної інфрастр т ри територій. В
перш чер мова йде про ор анізацію безпечно-
о підход до лі арень, за ладів освіти, з пино
ромадсь о о транспорт , станцій метрополітен .
Я за ли аю ерівни ів об`є тів тор івлі приватної
форми власності подбати про заходи безпе и на
за ріплених за ними територіях", – на олосив
Оле сандр Попов.
Та ож очільни КМДА за ли ав меш анців столиці

б ти в рай обережними та важними, обираючи
найбільш безпечний маршр т р х . Особливо важ-
ними слід б ти під час перес вання слизь ими ділян-
ами трот арів та сходами підземних переходів. О -
ремо Оле сандр Попов зверн вся до автомобілістів,
за ли авши за можливості триматись від поїздо по
міст без на альної потреби

Будівництво станції метро 
“Теремки” йде за планом
Діюч станцію “Іподром” та майб тню “Терем и”

вже майже з’єднали т нелями. Щити підійшли до
інцевої станції “синьої” іл и. Цьо о місяця вже
че ають на збій — вихід механізованих омпле -
сів на поверхню. “На сьо одні прохідниць ий щит
право о т нелю знаходиться біля торцевої стіни.
Наразі механізований омпле с за інч є лівий т -
нель — залишилось близь о 15 метрів”, — розпо-
вів оловний інженер ПАТ “Київметроб д” Сер ій
Ліхман. Щодо самої станції, то вже отова частина
її платформи. Третин перон на рили с лепінням.
Паралельно метроб дівці от ють наст пн ділян
зали очі вання потя ів. Я же повідомляв
"Хрещати ", завершити б дівництво інцевої стан-
ції “Терем и” К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії
план ють до Дня міста

У Києві кількість аварій 
на тепломережах значно 
зменшилася
З ожним ро ом чисельність поривів на тепло-

вих мережах в столиці пост пово зменш ється.
Про це в прямом ефірі анал “Київ” розповів
перший заст пни олови КМДА Оле сандр Ма-
з рча . “Протя ом останніх 4-5-ти ро ів ожен рі
нас 10 % додавалося за іль істю аварій на теп-

ломережах. І тіль и 2012-м вдалося змінити цю
сит ацію, і отримати зменшення більш ніж на 10
%. Ми підвели підс м и по 4 вартал й бачимо,
що в 2011 році за цей же період б ло 2600 аварій,
а зараз ми маємо 2 тисячі, тобто на 600 аварій
менше. На мій по ляд, майже на 30 % зменшення
аварійності — це д же хороший по азни . Я д -
маю, що ми вийдемо впродовж поточно о опалю-
вально о сезон ще на 20 або більше відсот ів,
зменшення іль ості поривів”, — зазначив пан
Маз рча
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Віталіна ГОНЧАР,
“Хрещатик”

Новостворений інформаційний простір об’єднав звернення ро-
мадян, сл жбове діловодство та дост п до п блічних даних.
Наразі вже встановлено 1500 автоматизованих робочих місць
орист вачів цієї системи. Надалі столична влада має намір
повністю відмовитися від паперово о обі до ментів.
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Новини

Законність будівництва у Десятинному 
провулку перевірить міліція
Я повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів зі ЗМІ столичної про -

рат ри, Шевчен івсь им рай правлінням міліції до Єдино о державно-
о реєстр дос дових розслід вань внесено відомості про римінальне
правопор шення та розпочато дос дове розслід вання за фа том не-
за онно о знищення об’є та льт рної спадщини по пров. Десятинно-
м , 5. Хід дос дово о слідства онтролюється про рат рою Києва, про
це повідомив начальни правління столичної про рат ри Назар Кон-
стантинов. За йо о словами, відомство направило до Державної архі-
те т рно-б дівельної інспе ції У раїни дор чення про проведення пе-
ревір и за онності видачі дозвол на ви онання б дівельних робіт.
“Дозвіл на ви онання б дівельних робіт за цією адресою видано сто-
личною інспе цією архб д онтролю. А том дор чення про проведення
йо о перевір и направлено до вищо о онтролюючо о ор ан — Дер-
жавної архіте т рно-б дівельної інспе ції У раїни”,— повідомив началь-
ни правління. Пан Константинов зазначив, що за дор ченням про -
рат ри Києва перевір додержання за онодавства про охорон ль-
т рної спадщини б де проведено Міністерством льт ри У раїни

У столиці пройдуть урочистості з нагоди 
Дня Соборності
Сьо одні столиці відб д ться рочисті заходи з на оди відзначення

Дня Соборності та Свободи У раїни. Та , о 10.00 за частю ерівниц-
тва держави та міста пройде по ладання вітів до пам’ятни ів Тарас
Шевчен та Михайл Гр шевсь ом . О 14.30 в Національном палаці
мистецтв “У раїна” з на оди свята відб деться онцерт. На б дівлях
державних станов цей день б д ть вивішені національні прапори.
Крім то о, період з 21 до 25 січня бібліоте ах та освітніх за ладах
пройд ть тематичні заходи, присвячені Дню Соборності та Свободи
У раїни. Та ож районах столиці ор аніз ють рочисті збори

Дитячий табір “Промінь” 
повернули місту
Господарсь ий с д задовольнив позов про рат ри Деснянсь о о

район та поверн в ом нальн власність столиці дитячий оздоровчий
табір “Промінь”, я ий 2010 році неза онно перейшов приватн влас-
ність, про це “Хрещати ” повідомили прес-сл жбі про рат ри Дес-
нянсь о о район . Дитячий табір “Промінь”, що на 23 м Бориспільсь о-
о шосе, б в створений 1985 році та переб вав на балансі ВАТ “Київ-
хімволо но”, 51 % стат тно о апітал я о о належить територіальній
ромаді Києва. Я з’яс валося, 2010 році ВАТ “Київхімволо но” дитя-
чий за лад оздоровлення б ло продано ТОВ “Даланіт” за 1,7 млн рн.
Натомість про рорсь ою перевір ою встановлено, що об’є т продано
неза онно, ос іль и з од на йо о відч ження ГУ справах сім’ї, молоді
та спорт КМДА не надавало. До то о ж, товариством дитячий табір
продано не я цілісний майновий омпле с, що є стаціонарним дитячим
оздоровчим за ладом, а я нежилі приміщення за альною площею 7,5
тис. в. м. За рішенням с д нер хоме майно табор “Промінь” витре-
б вано з неза онно о володіння та поверн то ом нальн власність

Цифра дня

Змінено рух машин на автобусному маршруті
№ 19
З метою поліпшення транспортно о обсл ов вання мі рорайон

Сов и, врахов ючи звернення та побажання иян, з 21 січня трас
р х автоб сів маршр т № 19 внесено зміни. Про це повідомляють
КП “Київпастранс”. Та , р х автоб сів б де ор анізовано від станції
метро “Василь івсь а” до в л. Ізюмсь ої за та ою схемою: станція
метро “Василь івсь а” — в л. Василь івсь а — в л. Тр тен а — Ох-
тирсь ий пров ло — в л. Охтирсь а — в л. Каменярів — в л. Кірово-
радсь а — в л. Ізюмсь а (до пров. Червоноармійсь о о) — в л. Кіро-
во радсь а — в л. Каменярів — в л. Охтирсь а — в л. Кайсарова —
в л. С мсь а — в л. Василь івсь а — станція метро “Василь івсь а”

Департамент житлово%комунальної 
інфраструктури виходить у Facebook
Про це повідомив дире тор Департамент житлово- ом нальної ін-

фрастр т ри Дмитро Новиць ий. “Людей більше ці авить, що відб -
вається поряд, тобто в місті, районі, варталі чи б дин . Нові способи
ом ні ації, та і я Facebook, Twitter тощо, сприяють оперативном діа-
ло між владою та меш анцями міста. Пере онаний, що саме соціаль-
ні мережі в майб тньом віді рають важлив роль форм ванні рома-
дянсь о о с спільства”,— на олосив пан Новиць ий. Ця сторін а б де
ці авою я для представни ів ЗМІ, адже т т можна дізнатися про най-
свіжіші новини в ал зі житлово- ом нальної інфрастр т ри, та і
меш анцям столиці. Зо рема ияни змож ть оперативно повідомляти
про наявні проблеми, вирішення я их жорст о онтролюватиметься

Столична профтехосвіта отримає новий 
рівень підготовки кадрів
Щоро майже 28 % старшо ласни ів здоб вають фах за ладах

столичної профтехосвіти. Про це повідомила дире тор Департамент
освіти й на и, молоді та спорт О сана Добровольсь а. “Столиці не-
обхідні с часні валіфі овані адри, я і впровадж ватим ть новітні тех-
ноло ії в життя, а молодим фахівцям арантовані робочі місця. Спеці-
альна місь а про рама передбачає створення с часних центрів ал -
зево о спрям вання молоді із впровадження інноваційних техноло ій
на базі най ращих профтех чилищ, ди зал чатим ться інвестиції со-
ціальних партнерів-роботодавців”,— зазначила пані Добровольсь а. В
профільном департаменті інформ ють, що в цьом році рам ах
співпраці з Інстит том еле трозварювання НАПН У раїни ім. Є. О. Па-
тона на базі Київсь о о профліцею транспорт від риють с часний
центр для під отов и фахівців за професією “Зварни ”. Та ож спільно
з ДП “Антонов” Київсь ий професійний еле тромеханічний ліцей від-
риє навчально-пра тичний центр машиноб дівно о профілю. Я же
повідомляв “Хрещати ”, наразі в Київсь ом вищом професійном
чилищі б дівництва й дизайн спішно працює навчально-пра тичний
центр за напрям ом “Енер оефе тивність та енер озбереження б ді-
вель і спор д”. За алом столиці діють 28 за ладів профтехосвіти, де
навчаються понад 20 тис. осіб за 167-ма професіями

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

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

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

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

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

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

ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ

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

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

Загальний наклад 131855. Замовлення 28182

1 471 780 
пасажирів було відправлено 1149 потягами з вокзалів Південно�
Західної залізниці напередодні та впродовж новорічних і різдвяних
свят 

За інформацією прес%служби ДТГО ПЗЗ 

Кияни масово відсвяткували
Водохреще
У літургії на Оболонській набережній взяли участь керівники 
держави та столиці
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

В день Бо оявлення —
Хрещення Господньо о на
столичній Оболонсь ій на-
бережній біля Свято-По-
ровсь о о храм Предсто-
ятель У раїнсь ої Право-
славної Цер ви Блаженні-
ший Митрополит Київсь ий
і всієї У раїни Володимир
звершив чин освячення во-
ди Дніпра. На свят овом
молебні б ли прис тні
Президент У раїни Ві тор
Ян ович, прем’єр-міністр
Ми ола Азаров, олова
КМДА Оле сандр Попов,
рядовці, народні деп тати
та ияни.

Традиційно найбільші церемонії

освячення води в столиці відбулися

на території зони відпочинку уро�

чища “Наталка” в Оболонському

районі, а також на пляжі “Дитя�

чий”, що в Гідропарку. Зауважимо,

до свята фахівці КП “Плесо” підго�

тували всі столичні зони відпочин�

ку. Зокрема було розчищено помо�

сти, під’їзди до Дніпра та здійснено

комплексний благоустрій терито�

рій.

Керівництво держави та столиці

взяло участь у літургії на Оболон�

ській набережній. Після завершен�

ня богослужіння Віктор Янукович

привітав людей, які прийшли до

храму, зі святом. “Нехай давня єван�

гельська подія нагадує про благодат�

ний вплив таїнства хрещення на

людську духовність, а освячена в

цей день вода зробить чистими усі

наші помисли, хворим подарує зці�

лення, а всім нам — здоров’я”,— по�

бажав Президент України.

Звернувся до присутніх і голова

КМДА Олександр Попов. “Вітаю

киян із великим православним свя�

том. Цей день для нас сповнений

надії та благодаті. Нехай вони при�

йдуть у кожну домівку і назавжди

оселяться у наших серцях”,— ска�

зав, поздоровляючи мешканців міс�

та з Водохрещем, очільник міськад�

міністрації.

Додамо, що після купання в кри�

жаній воді кияни та гості столиці

мали змогу зігрітися гарячими напо�

ями та безкоштовно скуштувати

страви справжньої польової кухні.

До слова, що цьогоріч тих, хто бажав

пірнути в освячену воду, було не

менше, ніж спостерігачів дійства.

Зауважимо, всі занурювання у воду

відбувались під пильним оком фа�

хівців Спеціалізованої аварійної ря�

тувально�водолазної служби КП

“Плесо”, які чергували на березі.

Цього ж дня в Гідропарку чин ос�

вячення води звершив Предсто�

ятель Української православної

церкви Київського патріархату пат�

ріарх Київський і всієї Руси�Укра�

їни Філарет

У столиці посилять заходи 
з профілактики грипу
Фахівці розглянуть можливість проведення вакцинації працівників
комунальних підприємств
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

На інець мин ло о тижня (14-20 січ-
ня) на ГРВІ Києві хворіло 57 осіб
на 10 тисяч населення, що в 2,7 ра-
з нижче від по азни ів епідемпоро-
. За про нозами меди ів, епідемії
рип столиці цьо оріч че ати не
варто. Тим не менше, всі профіла -
тичні заходи та під отов до ймо-
вірних спалахів захворюваності вжи-
то в повном обсязі. Про вдос она-
лення роботи щодо боротьби з нед -
ою оворили під час розширено о
засідання місь ої Коле ії за часті
олови КМДА Оле сандра Попова.

За інформацією начальника ГУ Держсанепід�

служби Києва Ольги Рудницької, на початок січ�

ня захворюваність на грип та гострі респіраторні

вірусні інфекції (ГРВІ) у місті відповідала сезон�

ній. За 2 тижні поточного року цими недугами за�

хворіло майже 14 тисяч осіб.

Як розповів “Хрещатику” директор Департа�

менту охорони здоров’я Віталій Мохорєв, у зв’яз�

ку з тим, що 14 січня розпочався новий навчаль�

ний семестр, очікується збільшення захворювань

на грип та ГРВІ, однак фахівці сподіваються, що

епідемпоріг перевищено не буде. 

“В усіх районах столиці працюють надзвичайні

протиепідемічні комісії. Необхідними засобами

та обладнанням забезпечені всі лікувально�про�

філактичні установи. Також визначені бази для

госпіталізації хворих із важкими формами гос�

трих респіраторних захворювань та грипу”,— за�

значив пан Мохорєв.

У період епідемії одним з найважливіших зали�

шається питання недопущення спалахів захворю�

ваності серед дітей, тож необхідні заходи з профі�

лактики та попередження недуги здійснюють у

всіх навчальних закладах столиці. Так, за інфор�

мацією директора Департаменту освіти і науки,

молоді та спорту Оксани Добровольської, в сто�

личних школах та дитсадках проводять активну

роз’яснювальну роботу з батьками, вчителями й

вихователями, у приміщеннях систематично про�

водиться провітрювання та вологе прибирання.

Всі медичні кабінети установ забезпечені необхід�

ними препаратами. Загалом на кінець минулого

тижня у зв’язку з хворобою у школах та дитсадках

були відсутніми на заняттях 7,4 % та 15 % дітей

відповідно.

Однак, за словами медиків, незважаючи на всі

засоби попередження недуги, найбільш ефек�

тивною є вакцинація. Тож усіх небайдужих до

власного здоров’я киян фахівці закликають зро�

бити щеплення. Пройти процедуру можна в 12�

ти комунальних амбулаторно�поліклінічних за�

кладах незалежно від місця проживання, а та�

кож у 16�ти кабінетах щеплень медичних при�

ватних клінік. За інформацією профільного Де�

партаменту, наразі проти грипу щеплено понад

15 тисяч осіб, із яких більш ніж 7 тисяч отрима�

ли вакцину коштом міського бюджету, 5 тисяч

мешканців столиці вакцинувалися за кошти

підприємств та організацій, а ще три тисячі

осіб — за власний рахунок.

На необхідності удосконалення роботи з профі�

лактики захворювань наголосив і голова КМДА

Олександр Попов. “Департаментом охорони здо�

ров’я розроблено спеціальні інформаційні листів�

ки, у яких детально описано — як уникнути та що

робити в разі виникнення перших симптомів за�

студи. Такі листівки мають бути в домівках кожно�

го киянина. Їх можна розмістити на інформацій�

них дошках в під’їздах будинків та у ліфтах. Наше

завдання — донести до городян максимум інфор�

мації про профілактику грипу. Особливо важливу

роль у цьому процесі посідають саме сімейні ліка�

рі”,— підкреслив Олександр Попов.

Він доручив вивчити можливість запровадження

практики щеплень безпосередньо на базі амбула�

торій сімейної медицини, аби профілактика стала

ще ближчою до киян. А також розглянути доціль�

ність проведення вакцинації працівників кому�

нальних підприємств, які найчастіше контактують

з мешканцями міста, безпосередньо на виробниц�

тві. Зокрема йдеться про співробітників закладів

освіти та медицини, водіїв громадського транс�

порту, працівників житлово�комунальної сфери

тощо

Тисяча різдвяних подарунків —
для обездолених дітей

Нагадаємо, що акція стартувала в

Києві місяць тому та охопила ще 80

міст України. Відтак, кияни могли

залишити різдвяний подарунок у

пункті прийому, які розмістилися в

супермаркетах “Білла”, “Велика ки�

шеня”, “Караван”. Усі сувеніри ад�

ресні, адже купували їх за спеціаль�

ною інструкцією. Тобто вітали дів�

чинку або хлопчика віком від 3 до 6

років, від 7 до 11 років та від 12 до 15

років.

Цікаво, що до акції долучилися і

заможні кияни, які приносили до�

рогі іграшки, розвиваючі конструк�

тори, дитячі залізниці, і прості бабу�

сі�пенсіонерки, які сплели для сиріт

шкарпетки та рукавички, купили

невеличкі книжечки та сувеніри.

Кияни виявилися досить актив�

ними учасниками акції, адже трети�

ну подарунків, а це понад 500 пакун�

ків, зібрали саме в столиці. “Части�

ну гостинців ми одразу передали в

дитячий онкоцентр. Півтисячі пре�

зентів вручили дітям після вистави у

Міському будинку вчителя”,— роз�

повів “Хрещатику” головний ідей�

ник проекту Олександр Глоба.

За даними Служби у справах дітей

Києва, сьогодні в місті налічується

майже 2,4 тисячі сиріт та дітей, по�

збавлених батьківського піклуван�

ня. “Ми намагаємося підтримати

кожну дитину та її родину. Тому по�

стійно співпрацюємо з різними бла�

годійними організаціями міста та

всіляко сприяємо проведенню по�

дібних акцій”,— зазначила голов�

ний спеціаліст Служби у справах ді�

тей Марина Дяченко.

Допомагати кризовим сім’ям акти�

вісти націлені довгостроково. “Про�

тягом року ми проведемо ще кілька

благодійних заходів. У травні це буде

акція “Подаруй дитині літній відпо�

чинок”, у серпні — “Збери дитину до

школи”, а в жовтні — “Подаруй ди�

тині теплий одяг і взуття”,— поділив�

ся планами Олександр Глоба

Мешканці столиці долучились до соціальної акції

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Справжнє свято для малечі під от вали ромадсь і а -
тивісти спільно з місь ою Сл жбою справах дітей. Во-
ни ор аніз вали соціальний прое т “Любіть робити доб-
ро”, в рам ах я о о пройшла бла одійна а ція зі збор
остинців “1000 подар н ів = 1000 щасливих дітей”.
Фінал а ції відб вся на свято Водохреща Місь ом
б дин вчителя. Сюди завітали іль а сотень хлопчи ів
та дівчато із родин, що опинилися с ладних життє-
вих обставинах. Т т на них че али яс раві подар н и та
ці ава вистава. Дітям з обмеженими фізичними можли-
востями дар н и принесли додом .

Після пання в рижаній воді ияни та ості столиці мали змо зі рітися
арячими напоями та без оштовно с шт вати страви справжньої польової хні



Тенденції

Ділові новини

МОЗ закупить 1200 машин
швидкої допомоги
Про це повідомив заст пни мі-

ністра охорони здоров’я У раїни
Оле сандр Толстанов. “На 2013
рі нами запропоновано при-
дбання 1200 автомобілів для всієї
держави, що дало б можливість
оновити пар спецмашин, але це
не означає — повністю йо о замі-
нити, том що він на сьо одні
зношений на 70-75%”,— с азав
він. Зі слів Толстанова, в 2012 ро-
ці б ло за плено 286 авто швид-
ої. Зараз е спл ат ється майже
5 тис. арет швид ої допомо и,
при цьом близь о 2,5 тис. ма-
шин потреб ють заміни

Новий сервіс для іноземних
інвесторів

ДПС м. Києві повідомляє, що
Державною подат овою сл жбою
У раїни ор анізовано діяльність
сервіс для підприємств з іно-
земними інвестиціями. Та им чи-
ном відомство має на меті по ра-
щити інвестиційний лімат ра-
їни, допома аючи інвесторам
ни ати подат ових ризи ів. Но-
вий еле тронний сервіс роз ля-
датиме звернення підприємств з
іноземними інвестиціями, аналі-
з ватиме осподарсь і операції

та повідомлятиме партнерів про
подат ові ризи и. Лист вання б -
де індивід альним і ціл ом онфі-
денційним. При цьом подат ова
пропон ватиме підприємствам
самостійно с н ти недолі и до
офіційно о оформлення оспо-
дарсь ої операції. Тобто цей про-
е т забезпечить інвесторів ін-
формацією про відповідність ос-
подарсь их прое тів подат овом
за онодавств У раїни. Звернен-
ня підприємств з іноземними ін-
вестиціями щодо проведення
аналіз моделі осподарсь ої
операції з онтра ентами прий-
мається ДПС У раїни або О р ж-
ною ДПС — Центральним офісом
з обсл ов вання вели их плат-
ни ів подат ів

Нацкомпослуг пропонує 
новий механізм 
відшкодування різниці 
в тарифах на комунальні
послуги
Національна омісія, що здійс-

нює державне ре лювання
сфері ом нальних посл , внесла
на роз ляд ряд прое т постано-
ви “Про затвердження Поряд
відш од вання різниці між е оно-
мічно обґр нтованим та встанов-
леним тимчасовим тарифом для

населення для с б’є тів природ-
них монополій та с б’є тів оспо-
дарювання на с міжних рин ах
сфері теплопостачання, централі-
зовано о водопостачання та во-
довідведення”, повідомив Голова
Нац омпосл Валерій Саратов.
Відповідно до розроблено о по-
ряд , відш од вання різниці в та-
рифах б д ть проводитися що-
вартально, а не за рез льтатами
ро , я зараз. До то о ж, визна-
чення с м відш од вань пропо-
н ється зробити простим та зро-
з мілим і визначати я різницю
між е ономічно обґр нтованим та
реально діючим тарифом

“АероСвіт” заплатить 
42 млн грн аеропорту 
“Бориспіль”
Господарсь ий с д Київсь ої

області 17 січня стя н в з авіа-
омпанії “АероСвіт” 42 млн рн
забор ованості зі сплати аеро-
портових зборів і надані посл и
на ористь ДП “Міжнародний
аеропорт “Бориспіль”. Про це
йдеться в повідомленні прес-
сл жби Генпро рат ри. Я відо-
мо, 29 р дня оспс д Київсь ої
області розпочав бан р тство
“АероСвіт ” на підставі заяви са-
мої омпанії

Україна розраховує 
на перегляд тарифних 
ставок СОТ

У раїна розрахов є на дося -
нення омпроміс в питанні пе-
ре ляд тарифних ставо рам-
ах Світової ор анізації тор івлі.
Про це повідомив прем’єр-мі-
ністр Ми ола Азаров на з стрічі з
іноземними інвесторами. Він за-
значив, що 23 січня віце-
прем’єр-міністр Юрій Бой о і мі-
ністр е ономічно о розвит і
тор івлі І ор Прасолов провед ть
пере овори в Європейсь ій омі-
сії з цьо о питання. Зі слів прем’-
єра, пропозиції раїнсь ої сто-
рони стос ються майже 370 то-
варних позицій, повідомляють
“У раїнсь і новини”

Експерти очікують 
збільшення інвестицій 
в нерухомість
Передбачається, що обся ін-

вестицій в цей се мент 2013 ро-
ці перевищить мин лорічні по аз-
ни и. Про це повідомляє міжна-
родна а диторсь а омпанія
“Ернст енд Ян ” з посиланням на
рез льтати щорічно о міжнарод-
но о дослідження “Інвестиційна
привабливість рин нер хомості

в 2013 р.”. Відта 80 % часни ів
дослідження роз лядають У раїн
я привабливий напрямо для ін-
вестицій поточном році. При
цьом 65 % опитаних вважають,
що в ладення міжнародних інвес-
торів в нер хомість збільшаться в
порівнянні з мин лим ро ом. На
д м старшо о менеджера відді-
л посл сфері нер хомості
“Ернст енд Ян ” в У раїні Сер ія
Ке ха, найбільш перспе тивним
се ментом для інвест вання в
У раїні, я і раніше, є тор овий.
Рино тор овельних приміщень
продовж є демонстр вати пози-
тивн динамі

Нацбанк зняв обмеження
переказів інвалюти 
за кордон
Нацбан зняв обмеження ра-

ничної с ми розміщення інозем-
ної валюти фізичними особами-
резидентами, я і отримали інди-
від альн ліцензію НБУ. Відпо-
відне рішення затверджено по-
становою Нацбан від 14 р д-
ня 2012 ро № 531 “Про вне-
сення змін до дея их норматив-
но-правових а тів Національно-
о бан У раїни” і наб ває чин-
ності з 25 січня 2013 ро . “Фі-
зичні особи-резиденти мож ть

здійснювати пере аз іноземної
валюти без обмежень на підста-
ві ліцензії”,— йдеться в повідом-
ленні НБУ

Парламент хоче “урізати”
рекламу на ТБ

Парламентсь ий омітет з пи-
тань свободи слова та інформа-
ції розробляє поправ и до за о-
н У раїни “Про ре лам ”. Час-
тина за онопрое тів, я і стос ю-
ться змін, вже внесені членами
омітет на роз ляд ВР. “Потріб-
но повністю заборонити ре лам
оріл и в денний час, прям ре -
лам пива, вза алі зменшити
тривалість ре лами на ТБ, я а
постійно перериває фільми і
про рами”,— про омент вав рі-
шення деп татів олова омітет
Ми ола Томен о. Передбачені
деп татами-членами омітет
зміни до за он “Про ре лам ”
стос ються заборони ви орис-
тання зображення дітей полі-
тичній ре ламі, необхідності чіт-
о о визначення поняття “соці-
альна ре лама”, обмеження ре -
лами ал о ольних напоїв і пива,
а та ож ре лами лі арсь их за-
собів, медичної техні и, методів
профіла ти и, діа ности и, лі -
вання і реабілітації

Бізнес в Україні:
переваги 
та недоліки
Інвестори позитивно оцінюють
кадровий ресурс нашої держави
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Іноземні інвестори, я і здійснюють свою діяльність в
У раїні, лючовою проблемою вважають відносини з
раїнсь ими подат овими ор анами, а оловною пере-

ва ою розвит бізнес — висо о валіфі овані адри.
Та і рез льтати отримала омпанія InvestUkraine на ос-
нові власно о опит вання, проведено о в жовтні-листо-
паді цьо о ро за підтрим и прое т USAID ЛІНК.

В Україні таке дослідження зініційовано вперше, хоча для світових аген�

цій із залучення інвестицій це стандартна практика.

“По�перше, опитування допомагає встановити контакт із компаніями�

інвесторами, які працюють в Україні, та відображає можливості “єдиного

інвестиційного вікна”,— розповів “Хрещатику” керівник InvestUkraine

Сергій Євтушенко.— Другий корисний та важливий момент — ми отрима�

ли актуальну інформацію щодо настроїв інвесторів, підготували рейтинг

найпоширеніших проблем, з якими вони стикаються в Україні, та готуємо

план дій для відповідного реагування. Адже зрозумівши ключові тенденції

сектору, ми можемо планувати додаткові напрямки активності на 2013 рік”.

Матеріали до опитування розроблялися на основі досвіду провідних

агенцій із залучення інвестицій, зокрема фахівців CzechInvest. До участі в

опитуванні були запрошені понад 1200 компаній з іноземними інвестиці�

ями, що здійснюють свою діяльність по всій Україні. За результатами отри�

мано 130 заповнених анкет від компаній з інвестиціями з Росії, Швейцарії,

Швеції, Німеччини, Канади, США, Франції, Туреччини, Ізраїля. Варто за�

значити, що кількісні показники участі компаній в опитуванні з досвіду за�

кордонних агенцій із залучення інвестицій зазвичай досягають 10 % від за�

гальної розсилки.

За результатами опрацювання відповідей, InvestUkraine отримала корис�

ну інформацію щодо проблем та переваг роботи іноземних інвесторів в

Україні. Згідно з ними, найпоширенішою проблемою тут є відносини з

українськими податковими органами. Про це заявили 22,8 % респондентів.

Дещо менше — 14,45 % — висловили свою невдоволеність щодо перевірок

і пов’язаними з цим процедурами, а також вказали на недосконалість віт�

чизняної нормативно�правової бази.

Проблеми у сфері земельних питань турбують 11,8 % респондентів, від�

носини з митними органами — 11,03 %. Порядком здійснення ліцензійних

та дозвільних процедур не задоволені 10,27 % опитаних інвесторів, реєстра�

ційних процедур — 9,5 %. Крім того, 5,7 % респондентів повідомили про

наявність інших проблемних питань, серед яких відзначались рейдерство,

високі ціни на сировину та інші.

Водночас ключовими перевагами України іноземні інвестори називають

наявність кваліфікованої та доступної робочої сили, високий потенціал та

перспективність ринку, зручне географічне та логістичне розташування, до�

ступ до сировини. “Приємно було побачити в числі позитивних аспектів

підтримку національних та регіональних органів влади у реалізації інвести�

ційних проектів”,— відзначає Сергій Євтушенко.

Загалом керівник InvestUkraine наголошує на позитивності отриманих

результатів, оскільки вони стануть базою для подальшої організації заходів

з покращення бізнес�клімату в Україні. Зокрема в березні цього року пла�

нується зібрати круглий стіл з обговорення основних проблем інвесторів, а

також визначити шляхи їх вирішення. До речі, опитування іноземних ін�

весторів, які здійснюють свою діяльність в Україні, планується проводити

щорічно
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Українці активно освоюють
мобільний Інтернет
Найчастіше його використовують для перевірки пошти 
та відвідування соцмереж
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За даними ре лярно о
дослідження рин теле о-
м ні аційних посл для
фізичних осіб GfKUkraine,
принаймні 10 % населення
У раїни ві ом старше 16
ро ів орист ються мо-
більним Інтернетом. При
цьом 80 % з них роблять
це з допомо ою мобільно-
о телефон . Рез льтати
аналіз свідчать, що 48 %
орист вачів виходять в
мереж через телефони
майже щодня.

Додатковий доступ 
до мережі

Аби з’ясувати звички українців

стосовно користування Інтернетом

через мобільні телефони та дізнати�

ся, чи замінює маленький екран ве�

ликий монітор комп’ютера, компа�

нія GfKUkraine провела спеціальне

онлайн опитування. Результати

цього дослідження свідчать, що 48

% респондентів користуються Ін�

тернетом на екрані стільникового

практично щодня. Проте за ком�

п’ютером або ноутбуком кожного

дня проводять час в мережі 85 %

опитаних.

Найчастіше респонденти застосо�

вують мобільний Інтернет для пере�

вірки електронної пошти (86 %), по�

шуку інформації (81 %), відвідуван�

ня соціальних мереж (74 %) та отри�

мання інформації про погоду (65 %).

Для здійснення онлайн�покупок те�

лефоном скористалися 15 % опита�

них.

“Послуги мобільного Інтернету за

минулий рік однозначно зросли,

щоправда, відсоток його користува�

чів у спільній структурі інтернет�ко�

ристування залишається невисо�

ким — на рівні 20 відсотків. Загалом

спостерігається позитивна динамі�

ка. Наприклад, у нашій мережі се�

редньодобовий об’єм споживаного

дата�трафіку в третьому кварталі

2012 року вдвічі більший, ніж в цей

же період попереднього року, наразі

він сягає майже 13 TБ в день”,—

розповіла “Хрещатику” керівник

департаменту зв’язків з громадські�

стю мобільного оператора life:)

Оксана Рудюк.

Вона додала, що динаміка розвит�

ку ринку мобільного Інтернету в

Україні є доволі високою. Це зумов�

лено зростанням кількості пристро�

їв на ринку, які підтримують різно�

манітні інтернет�додатки. “Одно�

часно ринок стримується фактич�

ною відсутністю 3G�технології в

Україні, яка наразі успішно пред�

ставлена в країнах Європи”,— за�

значила пані Рудюк.

Загальний обсяг мобільного ін�

тернет�трафіку, завантаженого і пе�

реданого абонентами “МТС Укра�

їна” з липня по вересень 2012 року

досяг показника 2,4 петабайт. Це

майже на 30 % більше, ніж за анало�

гічний період попереднього року.

Обсяг даних в 2,4 петабайта еквіва�

лентний об’єму відео в комп’ютер�

ному форматі тривалістю 607 років.

Щоденне споживання трафіку в

третьому кварталі минулого року в

середньому складало понад 25 ТБ.

“Всього можливостями мобільно�

го доступу в Інтернет від “МТС

Україна” у 3 кварталі 2012 року ско�

ристалися близько 8 мільйонів або�

нентів. В якості інструментів веб�

серфінгу використовувалися як мо�

більні телефони, з налаштованими

WAP�або GPRS / EDGE�сервісами,

так і модеми”,— повідомив “Хреща�

тику” прес�секретар компанії “МТС

Україна” Влад Войтович.

Більше половини споживачів 

(53 %) проводять онлайн за допо�

могою мобільного телефону від 1

до 4 годин на добу. Для порівнян�

ня — 51 % респондентів користую�

ться мережею на великому екрані

більше 5 годин на добу. “Аналізу�

ючи дані опитування, можна ствер�

джувати, що Інтернет на екрані мо�

більного телефону — швидше до�

датковий спосіб виходу в мережу,

ніж його замінник",— зазначила

Хрещатику старший дослідник від�

ділу досліджень телеком�ринку

GfKUkraine Соломія Глібовицька.

Активно Інтернетом на екрані

мобільного телефону респонденти

користуються в громадських місцях

(84 %), вдома (72 %), на роботі 

(70 %) та у транспорті (70 %). При

цьому в громадських місцях та на

роботі користувачі виходять в Ін�

тернет найчастіше за допомогою

технологій GPRS/EDGE/3G (39 %

та 45 % відповідно). При користу�

ванні Інтернетом вдома перевага

віддається WiFi (42 %). Для виходу в

мережу респонденти використову�

ють як звичайні мобільні телефони

(37 % від загальної сукупності всіх

апаратів), так і смартфони (63 %).

Серед останніх переважають термі�

нали з операційною системою

Android.

Послуга популярна 
серед молоді

Найбільш популярними ресурса�

ми серед користувачів мобільного

Інтернету є соціальні мережі:

“ВКонтакте”, “Однокласники”,

“Facebook” і “Twitter”. Вони склада�

ють майже 57 % запитів через бра�

узер або спеціалізовані додатки для

смартфонів. На другому місці —

сервіси електронної пошти (майже

15 %), далі йдуть хмарні сервіси для

зберігання даних (понад 10 %) та но�

винні ресурси для зберігання даних

(приблизно 10 %).

За словами Оксани Рудюк, в

останні кілька років основним ко�

ристувачем мобільного Інтернету

залишається молодь, а найпопуляр�

нішими ресурсами — електронна

пошта, соціальні мережі, довідкова

інформація, завантаження додатків

(70�80 % абонентів звертаються саме

за цими сервісами у мобільному Ін�

тернеті).

За інформацією, наразі популярні

пакетні пропозиції, коли споживач

сплачує не за окремо спожитий МБ,

а за їхню загальну кількість. Стиму�

люючи споживання мобільного Ін�

тернету, оператори створюють умо�

ви, щоб зробити доступ до мережі

максимально привабливим. Віднос�

но низькі ціни пожвавлюють спо�

живання послуги, тож експерти очі�

кують, що минулорічна динаміка

знайде своє продовження і в новому

році.

Київський досвід

Варто зазначити, що у Києві три�

ває активна реалізація проекту

“KYIV FREE Wi�Fi”, після впрова�

дження якого кияни та гості міста

будуть забезпечені безкоштовним

доступом до мережі Інтернет в біль�

шості громадських місць столиці.

В даний момент проект забезпе�

чує надання абсолютно безкоштов�

ного доступу в глобальну мережу

киянам та гостям столиці на Хреща�

тику, Майдані Незалежності, Бесса�

рабській площі, на площі Льва Тол�

стого і в парку імені Тараса Шевчен�

ка. Наступними до цієї безкоштов�

ної мережі планується підключити

Оболонську набережну, площу Івана

Франка, Контрактову площу та парк

Позняки. У підсумку, в більшості

публічних місць Києва Інтернет бу�

де безкоштовним.

Крім того, визначитися з ділянка�

ми, в яких необхідно облаштувати

безкоштовний доступ до Інтернету,

зможуть самі мешканці столиці. За

словами заступника голови КМДА

Руслана Крамаренка, наступні

об’єкти підключення будуть визна�

чені саме киянами. Для цього на

офіційному сайті даного проекту

(wifi. ua) буде проходити голосуван�

ня, і в тих місцях, які наберуть за

підсумками найбільше голосів, не�

забаром з’явиться безкоштовний

доступ в Інтернет
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У сучасних умовах реформуван�

ня системи навчання відбулися

глибинні зміни щодо мети, змісту

процесу реалізації підходів до

створення освітнього середовища

загальноосвітнього закладу, а та�

кож щодо структури загальної се�

редньої школи. Пріоритетним на�

прямом розв’язання поставлених

завдань нині є розроблення нових

підходів, які б забезпечували на�

вчання, виховання і розвиток уч�

нів, створення сприятливих умов

для самореалізації та самоактуалі�

зації та інтелектуального потенці�

алу особистості, здатної навчатися

впродовж життя.

З цією метою в Київській гімназії

міжнародних відносин № 323 Дар�

ницького району столиці, яка є екс�

периментальним майданчиком Ін�

ституту педагогіки НАПН України,

відбувся науково�практичний семі�

нар “Сучасні тенденції формування

змісту освіти старшої школи в умовах

гімназійного середовища”.

У заході приймали участь науковці

лабораторії дидактики Інституту пе�

дагогіки НАПН України на чолі з

кандидатом педагогічних наук, стар�

шим науковим співробітником Гали�

ною Васьківською, доктор педагогіч�

них наук, професор, завідувачка ка�

федри початкової освіти та методик

гуманітарних дисциплін Київського

університету імені Бориса Грінченка

Світлана Мартиненко, представники

управління освіти Дарницької РДА,

директор НМЦ Ірина Кривоконь,

директор департаменту довузівської

підготовки університету економіки та

права “Крок” Людмила Малько, за�

ступник декана, кандидат педагогіч�

них наук Андрій Власенко, кандидат

економічних наук Валентина Лойко.

Науковці лабораторії дидактики

(Галина Васьківська, Наталя Захар�

чук, Сергій Косянчук, Валентина

Кизенко) окреслили перед учасника�

ми заходу найголовніші проблеми

фундаменталізації змісту сучасної ос�

віти.

Доктор педагогічних наук профе�

сор Світлана Мартиненко звернула

увагу на особливості модернізації

змісту освіти в умовах гімназії. Ди�

ректор навчального закладу № 323

Алла Жукова розповіла про змістово�

технологічне забезпечення іннова�

ційного розвитку навчального сере�

довища гімназії.

Впродовж семінару вчителі гімна�

зії проводили майстер�класи та твор�

чі майстерні, на яких запропонували

свої дидактичні знахідки створення

та використання в освітньому проце�

сі інтерактивних форм та методів на�

вчальної діяльності, проектних про�

грам, інформаційно�комп’ютерних

технологій. А учні молодших класів

підготували для учасників заходу

концертну програму.

Директор та заступники директора

департаменту довузівської підготов�

ки університету економіки та права

“Крок” Людмила Малько та Андрій

Власенко розповіли про співпрацю

гімназії з ВНЗ та шляхи реалізації

профільного навчання.

Наприкінці семінару учасники

відзначили науковість, змістовність

та корисність такої форми роботи

Небезпечна крига

Вадим ПОНЬКА,
спеціально для “Хрещатика”

Мин ло о ро на водоймах Києва
за ин ли три рибал и, я і провалися
під лід, і стіль и б ло ж врятовано.
На сьо одні сит ація ви лядає дещо
оптимістичніше. Станом на 21 січня
зафі сований лише один тра ічний
випадо . Співробітни ами МНС б ла
проведена роз’яснювальна робота,
завдя и чом вдалося ни н ти не-
щасних випад ів на воді. У зв’яз з
відли ою столичні рят вальни и за-
стері ають охочих порибалити на
льод пам’ятати про правила безпе-
и.

Нині тріскучі морози відступають від столи�

ці. Стабільний “плюс”, що тримається уже

протягом декількох днів, спричинив деякі не�

зручності для любителів зимової риболовлі. У

таких умовах виникає ще більша небезпека

опинитися під кригою. Незважаючи на це,

кількість бажаючих порибалити на Дніпрі по�

близу Гідропарку не зменшується.

Безумовно, задоволення посидіти взимку з

вудочкою дуже захоплююче, але разом з тим й

екстремальне. Але далеко не всіх лякає ризик

підвищеної небезпеки.

Пенсіонер Микола Іванович займається ри�

боловлею взимку вже більше сорока років. “Тут

я дихаю свіжим повітрям і відпочиваю. Насам�

перед від чотирьох стін, які оточують мене, те�

левізора, який уже набрид”,— поділився він. За

словами рибалки, потепління його не лякає.

Найголовніше, це пильність, бо зараз при та�

ких погодних умовах слід бути особливо обач�

ним і не ходити по темним плямам, що є свід�

ченням дії течії на лід. Найкраще ступати там,

де стежка протоптана. Також чоловік завжди

носить із собою 10�метрову мотузку на випадок

непередбачуваних обставин.

А от рибалка�ентузіаст Ігор застерігає: “Пе�

ред тим, як виходити на кригу, потрібно пам’�

ятати, що коли провалюєшся, то на допомогу

приходить далеко не кожен. Хто захоче йти у

небезпечну зону?”. Хлопець виходить на річку

з вудочкою задля власного задоволення. Для

нього риболовля насамперед азарт. “Абсолютно

точно можу сказати: рибалити на льоду небез�

печно у будь�яких умовах і обставинах,— за�

певнив він.— Можна йти в одне місце, потім

повертатися тією ж стежкою і провалитися. То�

му я не відходжу далеко від берега”.

За даними співробітників Головного управ�

лінні МНС, у місті Києві цього року на

столичних водних об’єктах загинула одна люди�

на і одна була врятована. Ситуація покращилась

у порівнянні з минулою зимою, коли кількість

надзвичайних ситуацій на воді була більшою і

сягала трьох осіб. “Завдяки роз’яснювальним

роботам, що проводились серед рибалок, вда�

лось зменшити кількість нещасних випадків” —

повідомив “Хрещатику” керівник прес�служби

згаданого відомства Андрій Онищенко.

Він розповів, що на початку січня фахівцям

рятувально�водолазного відділення спеціаль�

ного аварійно�рятувального загону вдалося на�

дати екстрену допомогу чоловікові, який опи�

нився на відколотій крижині посеред Дніпра.

“Як з’ясувалося, крига відкололась і її разом з

рибалкою понесло вниз по течії до залізнично�

го мосту. Швидкість течії була настільки потуж�

ною, що людина не встигла отямитися, як кри�

жина вдарилася в опору залізничного мосту і

розкололася на маленькі шматки,— повідомив

Андрій Онищенко.— Завдяки фахівцям, які

вчасно прибули на місце та оперативно зреагу�

вали на ситуацію, вдалося врятували 75�річно�

го рибалку. Водолази підпливли на човні до чо�

ловіка, який перебував на крижині на відстані

200 м від берега, та транспортували його на су�

шу”.

Наразі у зв’язку з відлигою столичні ряту�

вальники закликають екстремалів тимчасово

утриматись від рибної ловлі та не нехтувати

правилами безпеки. Доречно повідомляти

близьких і знайомих про бажання порибалити.

Категорично забороняється ходити на водойму

тим, хто погано обізнаний у цій справі, а тим

паче без напарника. Також фахівці МНС нага�

дують, що для однієї людини безпечним вва�

жається крига зеленого відтінку із товщиною не

менше 10 см. Рятівники радять особливо обе�

режно спускатися з берега, оскільки на льоду

можуть бути тріщини, а під кригою — повітря

В Голосієво відбулась апаратна
нарада
В Голосіївсь ій РДА під ерівництвом олови

район Оле сандра Незнала відб лась апаратна
нарада за частю ерівни ів стр т рних підроз-
ділів адміністрації та ом нальних сл жб.
Під час засідання очільни Голосієва зверн в

особлив ва на робот житлово-е спл атацій-
них ор анізацій та ШЕУ щодо прибирання тери-
торії від льод та сні , посипання дорі та дорі-

жо піщано-соляною с мішшю.
Учасни и наради об оворили та ож питання щодо демонтаж тимча-

сових спор д, я і знаходяться на території район . Оле сандр Незнал
на олосив на необхідності першочер ово о прибирання МАФів, я і
розташовані біля станцій метрополітен .
Йшлося та ож про епідеміоло ічн сит ацію в районі, вжиття та по-

силення профіла тичних заходів з метою ни нення епідемії рип . На
нараді б ло прийнято рішення провести засідання протиепідеміоло іч-
ної омісії за частю районної санітарно-епідеміоло ічної сл жби,
представни ів правління охорони здоров’я та освіти Голосієва, ерів-
ни ів ш ільних та дош ільних станов.
Та ож б ли роз лян ті питання надання сл жбових абінетів для

дільничних інспе торів, стан підземних переходів та інвентаризації
дов об дів

У Деснянській РДА обговорили
можливість включення 
представників ОСНів 
до консультативно)дорадчих 
органів
Під олов ванням ви он ючо о обов’яз и о-

лови Деснянсь ої РДА Юрія Титарен а відб лося
спільне засідання ерівни ів ор анів самоор ані-
зації населення із представни ами районної вла-
ди. Одне з питань, я е б ло винесене на порядо

денний засідання, стос валося в лючення членів ОСН до онс льта-
тивно-дорадчих ор анів при Деснянсь ій райдержадміністрації.
“Сьо одні нас працює 14 онс льтативно-дорадчих ор анів, до

с лад я их входять фахівці стр т рних підрозділів райдержадмініс-
трації, представни и ромадсь ості. Вони по ли ані виріш вати проб-
леми меш анців, відстоювати їх інтереси інших державних ор анах,
дотрим ючись за онодавства”,— зазначив Юрій Титарен о.
Керівни апарат Деснянсь ої РДА Сер ій Карман ознайомив при-

с тніх із поряд ом ф н ціон вання омісій та рад, їх повноваженнями,
в азавши на ті онс льтативно-дорадчі ор ани, до с лад я их, відпо-
відно до за онодавства, не мож ть входити представни и ОСНів. Зо -
рема обмеження стос ються роботи опі нсь ої ради

Самотніх громадян та дітей)сиріт
Подолу привітали із зимовими
святами
За доброю традицією Подільсь а районна ор-
анізація Товариства Червоно о Хреста спільно з
соціальними сл жбами район ор анізов вали
різдвяні та новорічні свята для своїх підопічних:
сиріт, інвалідів, самотніх людей похило о ві . На
обсл ов ванні Товариства знаходиться 150
лежачих осіб. З на оди зимових свят соціальні

працівни и привітали ожно о з них та подар вали набори білизни, а
100 інвалідів отримали теплі овдри.
Для ветеранів, я і відвід ють денні відділення Територіально о цен-

тр соціально о обсл ов вання б ли ор анізовані он рси саморо-
бо — вишиво та лінарний. Привітати підопічних прийшли олядни-
и — часни и аматорсь их х дожніх оле тивів ветеранів, а потім всіх
запросили на свят ове чаювання.
Клієнтам соціально-психоло ічном реабілітаційном центрі для ді-

тей та молоді вр чили подар н и від постійно о партнера Червоно о
Хреста ТОВ “Нестле У раїна”, а діти влашт вали біля ялин и новоріч-
ний онцерт.
На адаємо, зверн тися за допомо ою чи отримати онс льтацію в

меди о-соціальном центрі Подільсь ої районної ор анізації Товари-
ства Червоно о Хреста можна за адресою: Контра това площа, 12 та
за тел. 425-45-17

У Дніпровському районі працює
кольорова ковзанка
З р дня мин ло о ро за адресою в л. Челя-

бінсь а, 5-Б розпочала робот ольорова ов-
зан а.
Дніпровчанин Оле сандр Я имен о, таланови-

тий маляр-само , ст дент Європейсь о о ні-
верситет — майб тній до ментознавець та
бать о двох дітей, розробив інноваційн техно-
ло ію залиття та их незвичних об’є тів. Спільно
зі своїми помічни ами та однод мцями Оле -

сандр вже не перший рі дар є тривале зимове свято дітям та дорос-
лим з нав олишніх дворів, створюючи справжнє диво зі звичайної ри-
и.
Радістю світяться очі дітей, я і стрім о проносяться на овзанах по
ольоровій, наче зачарованій ризі, на я ій відблис ються майстерно
ви онані малюн и тварин та аз ових ероїв.
Місцеві юна и отримали ч дов можливість вдос оналити нави и
ри в хо ей. Хто знає, може хтось з них в майб тньом стане олімпій-
сь им чемпіоном або б де рати в Національній хо ейній лізі? Одна
овзанярство та хо ей приносить не лише приємне дозвілля для люди-
ни, але й ористь для здоров’я: сприяє розвит ардіореспіраторної
системи, за артов є ор анізм, по ращ є мотори та зміцнює м’язи

У Шевченківському районі 
відбудеться виставка “Освіта 
в Канаді 2013”
22-23 люто о Посольство Канади Києві за-

прош є иян на вистав “Освіта в Канаді 2013”,
я а відб деться отелі “Хаятт Рідженсі” з 11.00
до 19.00.
Цей захід — е с люзивна подія, вдр е ор ані-

зована Посольством Канади в У раїні. Відвідати
вистав запрош ються чні ш іл та їх бать и,

ст денти, представни и освітніх за ладів та сі, хто бажає дізнатись
про можливості навчання за о еаном та поспіл ватись із представни-
ами анадсь их ш іл, оледжів та ніверситетів.
Серед часни ів е спозиції — 25 ращих вищих та середніх навчаль-

них за ладів цієї раїни.
Під час роботи вистав и відвід вачі матим ть змо поспіл ватись

із представни ами ніверситетів і ш іл, отримати а т альн інформа-
цію щодо мов вст п , навчання та проживання в Канаді. Разом з ос-
новними рсами ба алавріат , ма істрат ри та до торант ри, на ви-
ставці б д ть презентовані під отовчі про рами (Foundation, Pathway
тощо), рси вивчення іноземних мов, про рами під отов и до міжна-
родних іспитів та інше.
Даний захід спрямований на ознайомлення раїнсь ої молоді із ос-

вітніми можливостями Канади та пош шляхів нала одження та роз-
ширення партнерства між раїнсь ими та анадсь ими чбовими за-
ладами
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Новини районівНові підходи 
в реформуванні освіти

З початку року на столичних водоймах один рибалка загинув, 
а одного вдалося врятувати

У зв`яз з відли ою столичні рят вальни и застері ають охочих порибалити на льод не нехт вати
правилами безпе и

Учні молодших ласів імназії під от вали для часни ів заход онцертн
про рам

Цій темі був присвячений науково�практичний семінар 
в Київській гімназії міжнародних відносин № 323

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

В Київсь ої імназії міжнародних відносин № 323 від-
б вся на ово-пра тичний семінар “С часні тенденції
форм вання зміст освіти старшої ш оли в мовах ім-
назійно о середовища”. У заході взяли часть на овці
лабораторії дида ти и Інстит т педа о і и НАПН У ра-
їни та Київсь о о ніверситет імені Бориса Грінчен а.
Для остей вчителі імназії провели майстер- ласи та
творчі майстерні, на я их запропон вали свої дида тич-
ні знахід и створення та ви ористання в навчальном
процесі інтера тивних форм та методів навчальної ді-
яльності.

У роботі семінар взяли часть на овці лабораторії дида ти и Інстит т
педа о і и НАПН У раїни, Київсь о о ніверситет імені Бориса Грінчен а,
вчителі столичних ш іл і імназій

Дире тор Київсь ої імназії міжнародних відносин № 323 Алла Ж ова розповіла
часни ам семінар про змістово-техноло ічне забезпечення інноваційно о
розвит освітньо о середовища імназії
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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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КУЛЬТУРА
Хрещатик 22 січня 2013 року

День народження Павла 
Тичини відзначать марафоном
В музеї�квартирі поета лунатимуть його вірші

Взяти участь у ньому може будь�

хто. Необхідна умова — читати під

час марафону поезії Павла Тичини

(по пам’яті чи з книги). Місце про�

живання та вік учасників не обме�

жуються. Зокрема приєднатися до

заходу вже зголосилися художниця і

співачка Анжеліка Рудницька, вида�

вець Іван Малкович, співак Анато�

лій Матвієнко, директор Інституту

літератури імені Тараса Шевченка

Микола Жулинський. Ця подія

спрямована, перш за все, на молодь.

Молодіжна аудиторія зможе ближче

познайомитися із творчістю Тичини

або й переглянути для себе вже

сформований хрестоматійний образ

поета. Можливо, з їхньою допомо�

гою й у старшого покоління відбу�

деться трансформація усталеного

заідеологізованого погляду на доро�

бок Павла Григоровича, вважають

організатори заходу. Мета “Тичи�

нівського поетичного марафону” —

дати змогу аудиторії різного віку не

лише заглибитись у літературну

творчість митця, але й відчути дух

епохи, коли творив поет, відвідавши

його музей�квартиру. Наголошуємо,

що захід розпочнеться 23 січня о 17�

й годині за адресою: вул. Терещен�

ківська, 5

Мученик Полієвкт
Сьо одні, 22 січня, Свята Цер ва
вшанов є пам’ять м чени а Полієв -
та, я ий став першим м чени ом
вірменсь ом місті Мелітіні. Він б в
воїном за часів імператора Де ії
(249 — 251) та постраждав за вір в
Христа при імператорі Валеріанові
(253 — 259). Святий б в др ом во-
їна Неарха, вірно о християнина, а
сам, вед чи добродійне життя, за-
лишався язични ом.

Коли настав час гоніння на християн, Неарх

сказав Полієвкту: “Друже, ми скоро розлучимося

з тобою, мене візьмуть на муки, а ти, мабуть, від�

речешся від дружби зі мною”. Полієвкт відпові�

дав йому, що бачив уві сні Христа, який зняв з

нього одяг і надів інший, світлий. “З цієї хвили�

ни,— сказав він,— я готовий служити Господу

Ісусу Христу”.

Загорівшись духом, святий Полієвкт вийшов

на міську площу, розірвав висівший там царський

указ про обов’язкове поклоніння ідолам і вибив з

рук жерців фігури ідолів, яких вони несли.

Тесть його, правитель Фелокс, якому було дору�

чено виконувати царський указ, жахнувся вчинку

святого Полієвкта і заявив, що тепер він повинен

буде померти. “Іди, прощайся з дружиною і діть�

ми”,— сказав він. Прийшла дружина і стала в

сльозах благати чоловіка відректися від Христа, за�

плакав і тесть його Фелокс. Але святий Полієвкт

залишився непохитним у своєму рішенні постраж�

дати за Христа. З радістю схилив він свою голову

під меч ката і хрестився у власній крові (+ 259). Не�

забаром, коли Церква Христова при рівноапос�

тольному Костянтині восторжествувала по всій

Римській імперії, в Мелітині був споруджений

храм в ім’я святого мученика Полієвкта.

Багато чудес відбувалося по молитовному за�

ступництву святого Полієвкта. У його храмі гаря�

че молилися про дарування їм сина батьки препо�

добного Єфимія Великого. Народження великого

світильника Православ’я в 376 році здійснилося

таким чином з благословення святого мученика

Полієвкта. Шанувальником його пам’яті був та�

кож святитель Акакій, єпископ Мелітинський,

учасник III Вселенського Собору і великий по�

борник Вселенської істини.

Як на Сході, так і на Заході мученик Полієвкт

вшановується як охоронець клятв і договорів

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української 
Православної Церкви

Кшиштоф Зануссі —
про Україну та особисте життя
Відомий польський режисер презентував у Києві автобіографію
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Мин ло о тижня Кшиштоф
Зан ссі особисто прилетів
до столиці, щоб предста-
вити в ни арні “Є” авто-
біо рафію “Час помирати”
в раїнсь ом пере ладі
та поспіл ватися з шан -
вальни ами. На з стрічі
йшлося не лише про нове
видання, а й про творчість
майстра, йо о останні ро-
боти, зв’язо з У раїною
та особисте життя.

Книга “Час помирати” тільки�но

побачила світ у видавництві “Фо�

ліо”. “З Кшиштофом я познайомив�

ся два роки тому на “Коронації сло�

ва”,— пригадує видавець Олександр

Красовицький. — І мене цікавило

питання: чому Польща зазнала змін

після 1990�х років, а Україна — май�

же ні? Сподіваюся, ця книга дасть

відповіді, добрі поради і стане під�

ручником для молоді. Окремий роз�

діл автор написав саме для україн�

ського видання і присвятив його на�

шій країні”.

В автобіографічному творі “Час

помирати” кіномитець розповідає

про свій непростий шлях в мистец�

тві, пригадує зйомки та презентації

фільмів в різних країнах, людей, які

його оточували, зокрема Папу Іоан�

на Павла ІІ та президента Чехії Вац�

лава Гавела. Тож видання буде осо�

бливо цікавим для тих, хто небайду�

жий до творчості польського режи�

сера.

Попри таку песимістичну назву,

книга насправді оптимістична. “Я

люблю життя та не збираюся поми�

рати,— зізнався пан Зануссі.— На�

зва перегукується з біблейським сю�

жетом. Як казав святий Павло:

“Стара людина має померти, щоб

народилася нова”. Алегорично я

маю на увазі смерть радянської лю�

дини, “гомо совєтікус”, яка ще живе

в нас”. За його словами, існує певна

різниця в менталітеті: в багатьох

пострадянських країнах, зокрема в

Росії, люди вдячні правителям, гу�

бернатору чи президенту за ремонт

дороги або будівництво лікарні. На�

справді ж, все це зроблено за кошти

платників податків, а представники

влади — це наймані робітники наро�

ду. Саме такою є польська менталь�

ність — на відміну від “совка”, яко�

го в Україні, на думку режисера, та�

кож стає все менше. “Я часто кон�

тактую із заробітчанами з України і

помітив, що в них з’явилася турбота

за власну країну,— розповів Кшиш�

тоф Зануссі.— Впевнений, що ево�

люція триває, і емігранти повер�

нуться до України з новим способом

мислення та набутками”.

Окремий розділ книги має назву

“Моя Україна”. В ньому автор зі�

знається, що має родинні зв’язки з

Україною з боку дружини, розпові�

дає про співпрацю з нашими театра�

ми, з Богданом Ступкою та пригадує

творчі відзнаки, які він отримав в

Києві: “Режисер як хірург, він має

постійно тренуватися, тому, якщо я

не можу зняти фільм, то ставлю ви�

ставу”. У Кшиштофа Зануссі є свій,

досить цікавий спосіб роботи над

спектаклем: він запрошує акторів до

себе додому, де їх поселяє, годує,

проводить репетиції. Завдяки цьому,

постановку можливо зробити всього

за три тижні. Так, в драматичному

театрі імені Івана Франка він поста�

вив “Маленькі подружні злочини” і

згадує про співпрацю з нашими ак�

торами з теплотою. А ось результат

іншої співпраці — стрічку “Серце на

долонях”, в який зіграв Богдан

Ступка, в Україні і досі не побачили.

За словами Кшиштофа Зануссі, про�

дюсери стрічки в нашій державі не

встигли зробити дубляж, а зараз не�

відомо, хто зможе озвучити героя

Богдана Сильвестровича. Тож, на

жаль, картина з успіхом катається по

світу, але не в Україні, де вона мала

би бути показана в першу чергу.

На питання, чому вже три роки він

не знімає кіно, митець пожартував,

що йому заважають “погані фемі�

ністки”. Річ у тім, що в новому кіно�

фільмі, який забороняли знімати,

йдеться про жінку — егоїстичну біз�

нес�вумен, що ненавидить власну

жіночність, керує у великій корпора�

ції та намагається психологічним

пресингом вижити звідти порядного

молодого чоловіка. Але все ж таки,

на щастя, гроші на картину знай�

шлися, і вже за місяць пан Зануссі

приступає до зйомок. Режисер також

поділився успішним польським до�

свідом розвитку кінематографу: ро�

бітникам цієї сфери вдалося вплину�

ти на прийняття закону, згідно з

яким 1,5 відсотка від коштів за рекла�

му на телебаченні та продажу квитків

в кінотеатрах йде на потреби націо�

нального кіно. У Франції діє схожий

закон, тільки з 3 % збором. Таким чи�

ном Спілка кінематографістів має

змогу продюсувати і короткометраж�

ні картини молодих режисерів.

Наостанок Кшиштоф Зануссі роз�

повів, як він прийшов в кіно. “Спо�

чатку я закохався у фізику, але вона

не покохала мене. Тож я вибрав ін�

ший творчий шлях. Завдяки кіно, я

хочу прорватися до інших крізь мою

самотність, картини — це мій спосіб

зв’язку з людьми”

Під час з стрічі Криштоф Зан ссі відверто відповідав на питання, а опісля — роздавав авто рафи на перших
примірни ах ни и

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Щорічно напри інці січня ромадсь ість відзначає день
народження Павла Тичини, з на оди чо о проводяться за-
ходи із вшан вання пам’яті цьо о видатно о діяча, при-
вернення ва и до йо о поетичної та епістолярної спад-
щини. 23 січня 2013 ро шан вальни ів поетично о сло-
ва запрош ють до вартири-м зею ласи а раїнсь ої лі-
терат ри, щоби приєднатися до а ції “Тичинівсь ий по-
етичний марафон”.

Г Т А Х Т А В О В К

Е Г О Р И К С Д А Г І

Н А К Л Е П П А Л Р

Е Л А Щ І Р І Д А

З О Р О А С Т Р И З М І

И А Т У И А Б А К

С А З И М У Т Р А

Ш П А К Р Т А Г О Р

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 повторний продаж на а ціоні зі
зниж ою 10 % об'є та приватизації — нежилих приміщень за аль-
ною площею 57,20 в.м на в л. Костельній, 10, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 57,20 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Костельна, 10, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція Шевчен івсь о о
район ".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення №№ 1, 2, 3, 4 ( р пи приміщень № 7) за альною площею 57,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 367 200 (триста шістдесят сім тисяч двісті) ривень.
ПДВ — 73 440 (сімдесят три тисячі чотириста соро ) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 440 640 (чотириста соро тисяч шістсот

соро ) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 44 064

(соро чотири тисячі шістдесят чотири) ривні.
Б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, внесений до Державно о реєстр

нер хомих пам'ято У раїни я пам'ят а архіте т ри та містоб д вання місцево о значення
(на аз Міністерства льт ри і т ризм У раїни від 07.11.2008 № 1285/0/16-08, охоронний
№ 527/9-Кв).

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

Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

3.2. до ладання до овор півлі-продаж ласти з Головним правлінням охорони
льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації попередній до овір про
ладання в майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації.
4. А ціон б де проведено 12 люто о 2013 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Вели а Василь івсь а, б д. 72, поверх

8, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а

Василь івсь а, б д. 72, поверх 8, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс", в
понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00 од.,
обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати
проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 44 064 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. 0знайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ, в л. Кос-

тельна, 10, літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Вели а

Василь івсь а, б д. 72, поверх 8, зал "Discovery", товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
На підставі Державно о а т на право постійно о орист вання

земельною ділян ою від 28.05.2012 серія ЯЯ № 385018 Про рат ра
м. Києва (03150, м. Київ, в л. Предславинсь а, 45/9) отрим є право на
б дівництво житлово о б дин з вб дованими нежитловими
приміщеннями для розміщення станов сімейної медицини на земельній
ділянці площею 0,4929 а на в л. Ф. П шиної, 55 Святошинсь ом
районі м. Києва і з ідно з до овором № 1 від 22.11.2011 р. передає
частин прав Замовни а ПАТ "ДБК-4" (04074, м. Київ, в л. Л ова, 13,
Е-mail: dbk4.com.ua).

У процесі е спл атації об'є та в атмосферне повітря б д ть виділятися
ш ідливі речовини від автостояно та пар ін , я і в цілом по об'є т
0,05232 /с; 0,1915 т/рі , що нижче ранично доп стимих онцентрацій
(ГДК) для населених місць.

Водоспоживання об'є т с ладає 243,158 м3/доб , в т.ч. полив
території 2,92 м3/доб , передбачається з існ ючої водопровідної мережі,
стічні води (240,158 м3/доб ) відводяться до аналізаційної мережі з
наст пним відведенням на місь і очисні спор ди. Дощові сто и —
0,996 л/с відводяться запрое тованою мережею на ЛОС. За рах но
аналіз вання об'є та забезпеч ється охорона земель. Територія
план ється, асфальт ється, що забезпеч є охорон підземних та
поверхневих вод. Прое том передбачений бла о стрій та озеленення
території. При нічення флори і фа ни не спостері атиметься.

Прийняті рішення по поводженню з відходами. Б де ор анізоване
належним чином с лад вання та збері ання твердих поб тових відходів.

Передбачені прое том заходи захист від ш м достатні для
дося нення доп стимих, з ідно з СН № 3077-84, рівнів зв ів та зв ових
тис ів на приле лій до б дин території та в йо о приміщеннях.

Аналіз впливів на нав олишнє середовище по азав, що б дівництво
житлово о б дин не б де чинити не ативний вплив на е оло ічний стан
район .

Замовни зобов'яз ється проводити б дівництво та передати в
е спл атацію об'є т прое тованої діяльності відповідності з нормами і
правилами охорони НС і вимо ами е обезпе и.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає с дове засідання в
я ості відповідача Денисов Тетян Арт рівн по справі за позовом ТОВ "Бро ер-
с ий дом "От рытие" до Денисової Т.А. про стя нення забор ованості. Останнє
відоме місце проживання відповідач и Денисової Тетяни Арт рівни — м. Київ,
в л. А. Гре ова, 3, в. 11. Роз ляд справи призначено о 10.00 19 люто о 2013 ро-

в приміщенні Шевчен івсь о о районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ,
в л. Смирнова-Ласточ іна, б д. 10-Б, аб. 40.
В разі неяв и відповідач и Денисової Тетяни Арт рівни в с дове засідання,

справ б де роз лян то за її відс тності за наявними справі до азами. Крім
то о, с д роз'яснює відповідач йо о обов'язо повідомити с д про причини
неяв и в с дове засідання.
С ддя О.О. Кондратен о

Громадянин Грищен о Сер ію Вадимович , останнє відоме місце
проживання: 02140, м. Київ, в л. Р ден о, 6, в. 41, необхідно 08.02.2013
ро на 10.00 з'явитись до Дарниць о о районно о с д м. Києва, за
адресою: м. Київ, в л. Кошиця, 5-А, аб. 119, на роз ляд справи за
позовом Гри оляйт І.А. до Грищен а С.В. про визнання особи та ою, що
втратила право на орист вання житловим приміщенням.
Наслід ами неяв и б де проведення з'яс вання обставин справі на

підставі до азів, я і б ли подані на попередньом с довом засіданні.
С ддя Ш лян а М.П.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва відповідно до ст. 74 ЦПК У раїни та
Постанови КМУ № 52 від 25 січня 2006 ро просить розмістити в найближчом номері
азети "Хрещати " о олошення наст пно о зміст :
"Шевчен івсь ий районний с д м. Києва ви ли ає в с дове засідання в я ості

відповідача Злен а Арт ра Борисовича, я ий проживає за адресою: м. Київ, в л. Ольжича
б д. № 33, по цивільній справі за позовом Зав ородньо о І.О. до Злен а А.Б. про
визнання до овор недійсним.

Роз ляд справи призначено на 16.00 21 люто о 2013 ро в приміщенні Шевчен івсь о о
районно о с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-Ласточ іна 10-Б, аб. 45.

В разі неяв и відповідача Злен а А.Б. в с дове засідання, справа б де роз лядатися
йо о відс тність за наявними справі до азами. Крім то о, с д роз'яснює відповідач йо о
обов'язо повідомити с д про причини неяв и в с дове засідання.

С ддя Н.Б. Воло ітіна

Подільсь а районна в місті Києві державна адміністрація
о олош є про намір передати в оренд приміщення 1 поверх площею
103,98 в. м, розташовано о в приміщенні ШДС "Паросто " за адресою:
м. Київ, в л. Западинсь а, 11 для здійснення освітньої діяльності з розрах н ом
орендної плати в розмірі 1602,50 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 отримати за телефоном 417-14-61.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК ДО СУДУ
Гр. Колонтаєвій Тетяні Василівні, що діє власних інтересах та в інтересах неповнолітньо о

сина Колонтаєва Єв енія Вячеславовича, 2000 ро народження, я і зареєстровані в м. Києві по
в л. Анни Ахматової, 48, в. 47, необхідно 4 люто о 2013 р. з'явитись об 11.00 до Дарниць о о
районно о с д м. Києва — м. Київ, в л. Севастопольсь а, 7/13, аб. 1, для часті с довом
засіданні в я ості відповідача по цивільній справі за позовом Сидорен а Д.І. про с нення
переш од орист ванні вартирою шляхом зняття з реєстраційно о облі .

Наслід ами неяв и б де роз ляд справи за її відс тності.
Колонтаєва Т.В. випад неяв и зобов'язана повідомити с д про причини неяв и.
С ддя Т.О. Тр сова

Дарниць ий районний с д м. Києва ви ли ає Оле сієн а Дмитра Володимировича,
місце реєстрації я о о не відоме, останнє відоме місце проживання: м. Київ, пр-т Гри о-
рен а, 36, в. 243, в я ості відповідача по справі за позовом ОСББ "З ода-96" до
Оле сієн а Дмитра Володимировича про стя нення бор за фа тично отримані житлово-
ом нальні посл и, я е відб деться під олов ванням с дді Кореню A.M. о 10.00
6 люто о 2013 ро за адресою: м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, зал. 27.

З оп блі ванням дано о о олошення відповідач Оле сієн о Дмитро Володимирович
вважається повідомленим про час та місце роз ляд справи.

У зв'яз з введенням в е спл атацію житлово о б дин по в л. Автозаводсь а,

29-а, ТОВ "Спецжитло омфорт" розрах вало тариф на тримання б дин та

приб дин ової території — 4 рн 36 оп. та подало до КМДА на затвердження.

Тариф розраховано відповідності до Постанови КМУ від 01.06.2011 р. № 869.

Детальна інформація розміщена на інформаційном стенді під'їзді б дин .

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

Ралі. “Sixt Ukraine” завершила “Дакар” 
на 26�му місці
В Сантья о (Чилі) завершився ралі-рейд — “Да ар” —2013. У ласі по-

зашляхови ів за лючний, 14-й етап ви рав іспанець Хоан Нані Рома
(Mini). У раїнець Вадим Нестерч фініш вав 25-им (+19,37). У за ально-
м залі “Да ара” перемі франц з Стефан Петрансель (Mini), випере-
дивши південноафри анця Жініля Де Вілльє (Toyota) на 42 хвилини 22
се нди. Третю позицію збері росіянин Леонід Новиць ий (Mini). Вітчиз-
няна “Sixt Ukraine” с ладі пілота Вадима Нестерч а і шт рмана Воло-
димира Дем’янен а посіла 26-е місце в абсолюті з відставанням від пе-
реможця в 12 один 13 хвилин. Це ращий рез льтат за шестирічн істо-
рію У раїни на “Да арі”. В ласі вантажіво три перші місця в за ально-
м залі вибороли оманди російсь их “КАМАЗів”. Е іпаж Ед арда Ні о-
лаєва на за лючном етапі б в сьомим, але ви рав ралі-рейд в за аль-
ном залі . Команда Айрата Мардєєва зайняла др е місце, випередив-
ши Андрія Кар інова на 47 се нд. Це вже 11-та перемо а оманд “КА-
МАЗа” на “Да арі”. У мотоци лістів перемі франц з Сіріль Депре (КТМ),
др им став порт алець Р бен Фаріа (КТМ), про равши лідер 10 хви-
лин 43 се нди, третім виявився чилієць Франсис о Лопес Контардо
(КТМ) з відставанням в 18 хвилин 48 се нд. Серед вадроци лістів пе-
реможцем ралі-рейд став ар ентинець Мар ос Патронеллі (Yamaha)

Гандбол. Запорізький “Мотор” — володар Кубка
України
У Запоріжжі відб вся фінал чотирьох К б а У раїни. Володарем по-

чесно о трофею стали осподарі т рнір — оманда “Мотор”, я а пе-
ремо ла южненсь ий “Портови ”. Вже зі стартовим свист ом майб т-
ні трі мфатори здоб ли перева три оч и і лише двічі давали змо
с перни наздо нати себе. У підс м 27:25 — і “Мотор” здоб ває
К бо У раїни-2013. Бронзові на ороди завоювали андболісти запо-
різь о о “ЗТР”, я і впевнено здолали полтавсь е “Динамо” — 28:23

Футбол. ФІФА виступило проти чемпіонату СНД
Президент FIFA Йозеф Блаттер заявив, що проведення чемпіонат

СНД з ф тбол не є можливим. “Чемпіонат Співдр жності — непра-
вильне рішення. Воно може зр йн вати пірамід FIFA і завдати вели-
чезної ш оди солідарності всередині нашої сім’ї. Я хоч порадити Ми-
олі Толстих (президент Російсь о о ф тбольно о союз ) б ти при-
хильни ом сво о чемпіонат ”,— під реслив Йозеф Блаттер, омент -
ючи ідею проведення об’єднаної першості за частю оманд респ б-
лі , що раніше входили до с лад СРСР. “FIFA зовсім не заці авлений
цьом зма анні”,— на олосив пан Блаттер

Біатлон. Олена Підгрушна виборола срібну 
нагороду на етапі Кубка світу
У раїн а Олена Під р шна стала др ою в онці переслід вання на

етапі К б а світ з біатлон в італійсь ом Антхольці. На чотирьох во -
невих р бежах раїн а доп стила лише один промах під час останньої
стрільби стоячи і пост пилася тіль и лідер К б а світ — норвежці Т -
рі Бер ер (18,9 се нд). Нинішній по азни став най ращим особис-
тим рез льтатом Олени Під р шної онці переслід вання за всю
ар’єр спортсмен и

Температура —4°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура —3°С

Атм. тиск 737 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 93 %

Температура —4°С

Атм. тиск 736 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 93 %

Прогноз погоди на 22 січня 2013 року

ОВНИ, прям йте т ди, де весело та амірно, де пан є д х бра-
терства. Не втрачайте шансів дізнатися щось нове чи розширити
свої пізнання в нетрадиційній сфері знань, зазирн ти під езотерич-
ний по ров. Допитливість — най ращий стим лятор, що допоможе
б ти в рсі всіх новин, я і в рай потрібні для особисто о розвит-

(лишень не наш одьте роботі!).
ТЕЛЬЦІ, я що поставили за мет заробити рошей та поліпши-

ти доброб т, робіть став на заняття, пов’язані з посередни-
цтвом, ви ладанням, наданням інформаційних посл , літерат р-
ним реда ванням. Не бійтеся спроб вати себе в ролі пере лада-
ча, оментатора, ж рналіста, ле тора, е с рсовода. Кар’єрне схо-
дження набирає динамічно о темп .
БЛИЗНЯТА, острі на язи , жартівливі, р хливі, я рт ть, ом -

ні абельні, том навряд чи н дь ватим ть на самоті. Пройти тест
чи с ласти іспит, зав’язати ці аве знайомство, зробити на ове
від риття, запалити оточення ори інальною ідеєю або ж “навісити
ом сь ло шин на в ха” тр днощів не с ладе. Т т ви — еній!
РАКИ, ви щасливчи и, ос іль и володієте лючем від ч жих та-

ємниць, джерел омпроматів, маєте ні альні здібності психоло а
та дослідни а. Навантаж йте, трен йте роз мові літини, більше
читайте, опанов йте освітні царини, ш айте ці ав інформацію.
День наповнений армічними сит аціями, том оли соро а на
хвості принесе я сь новин — радійте.
ЛЕВИ, день промайне на динамічній хвилі, н мо до роботи —

розпочався період поб дови ф ндамент співпраці на майб тній
рі . У ріплюйте ділові позиції, завойов йте нових прихильни ів і
неодмінно ре лам йте свої най ращі сторони нат ри, природні
здібності, творчі здоб т и, озв ч йте нові ідеї.
ДІВИ, на вашій д шевній арені йде запе ла боротьба між жорст-

им раціоналізмом з довірливістю і сентиментальністю. Керівни-
ам, по ровителям та бла одійни ам поталанить найбільше, адже
ви на них молитеся! Уни айте цьо о дня домовленостей: на с во-
р дійсність ви схильні дивитися різь рожеві о ляри своєї віри і
надії, що може с інчитися чер овою авантюрою.
ТЕРЕЗИ, я що мріяли знайти висо их по ровителів, то нині для

ділових ент зіастів шанси стовідсот ові. Вам не обов’яз ово осо-
бисто б ти прис тнім на відповідальній діловій з стрічі. Я що не
любите зайвої мет шні й додат ових перес вань, то з мієте вирі-
шити більшість на альних питань по телефон або за допомо ою
посередни ів.
СКОРПІОНИ, захист від психоло ічних маніп ляцій слаб ий, ви

можете ходити раєм прірви, не помічаючи цьо о. Аби не опинити-
ся в ритичном становищі, стежте за інформацією, перевіряйте
до ментацію, вчасно а тивіз йте потрібні ділові зв’яз и. Пам’-
ятайте, що причиною не араздів може стати надмірна бала чість.
СТРІЛЬЦІВ або звелич ватим ть до небес, або втопч ть бр д.

Не ображайтеся на рити і не п йтеся на лестощі. Принаймні,
ви налаштовані ідеаліз вати себе або о ось іншо о. День вдалий
для а торів, політи ів, п блічних персон, я і пра н ть створити со-
бі осяйний імідж с спільстві. Я не дивно, але саме вади та ди-
вацтва мож ть зробити вас д же поп лярними.
КОЗОРОГИ, сл жбові спіхи б д ть безпосередньо пов’язані з

отовністю спіл ватися і навчатися. Приділіть особлив ва мов-
ним навич ам, питанням діловодства, вивченню нової омп’ютер-
ної про рами. З оле ами поводьтеся шляхетно, б дьте поблажли-
вими до ч жих недолі ів. Я що вас т рб є я ась за ад ова хворо-
ба, встановити діа ноз допоможе інформація, я пощастить отри-
мати зовсім несподівано. З ерівництвом поводьтеся роз то —
тоді вашій ар’єрі нічо о не за рож ватиме.
ВОДОЛІЇ р хливі та верт і, що й ст пі не вл чиш! Можете бра-

тися за іль а справ — і з сіма впораєтеся. Присвятіть день люб-
леним заняттям, я що є ори інальне хобі, то саме час вдихн ти в
ньо о насна и. Творіть, розважайтеся на свій сма і неодмінно по-
риньте в охання! Я що з обранцем єднають нестандартні інтере-
си та захоплення, отже, ваш союз стане взірцем щастя та армо-
нії. Сьо одні ви — пест ни долі!
РИБИ, я що відч ваєте себе сиротою в тюрмі обставин ( арміч-

ний період продовж ється), тримайтеся сім’ї, домочадці (їх слід бо-
отворити!) радо розвіють ж рб , стан ть для вас невичерпним дже-
релом ці авих новин. Одна реб вати професійною діяльністю не
варто, ар’єрна стабільність залежить від міння ладнати з ерівниц-
твом (я е прихильно ставиться до вас) і боротися за першість серед
он рентів, пра матизм я их нещадно висот є сили.

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Барселона" зазнала першої
поразки в сезоні
Каталонський клуб поступився "Реал Сосьєдаду"
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В іспансь ій Прімері відб лися матчі
20- о т р . Одраз дві з стрічі при-
несли несподівані рез льтати. Лідер
чемпіонат “Барселона” на виїзді
сенсаційно про рала “Реал Сосьєда-
д ” — 2:3. Причом аталонсь ий
л б вів рах н 2:0. Ця пораз а
стала для віце-чемпіона першою в
сезоні. В іншом протистоянні мад-
ридсь ий “Реал” остях аменя на
амені не залишив від “Валенсії”,
забивши ворота “ ажанів” одраз
п’ять с хих м’ячів.

Всі футбольні фахівці давно вже міркують —

хто ж першим завдасть поразки “феноменальній”

“Барселоні”? І, нарешті, відповідь на це питання

дав матч у Сан"Себастьяні, де місцевий “Реал Со"

сьєдад” здобув перемогу над іменитим клубом,

хоча перебіг подій на полі й був далеко не на ко"

ристь господарів. Почали поєдинок сан"себас"

тьянці вельми активно, створивши першими гос"

трий момент, однак м’яч після удару Асьєра Ілля"

раменді пройшов повз ворота. В стартові хвилини

“Реал Сосьєдад” виглядав впевнено і сміливо, але

це не завадило “Барселоні” відкрити рахунок у

матчі. Андрес Іньєста після грубої помилки голкі"

пера відпасував на Ліонеля Мессі, а аргентинець

пробив низом — 0:1.

Забитий гол додав впевненості гостям, і не"

вдовзі вони встановили фірмовий контроль над

м’ячем, залишаючи суперникам лише рідкісні

можливості для контратак. За такої ситуації дру"

гий гол у ворота “Реал Сосьєдаду” не забарився.

Миттєву атаку правим флангом завершив точним

ударом нападник каталонців Педро.

Та навіть після другого забитого голу гості й не

думали зупинятися. Втім, чисельні нагоди, які

створювалися поблизу воріт сан"себастьянців, за"

вершувалися нічим. А ось господарі більш відпові"

дально поставилися до своїх шансів забити — і за

кілька хвилин до завершення першого тайму спро"

моглися скоротити відставання. Півзахисник “Ре"

ал Сосьєдаду” Гонсало Чорі зважився на удар з лі"

вого краю штрафного майданчика і не схибив — у

підсумку 1:2, й попереду залишалося ще 45 хви"

лин, аби не лише відігратися, але й перемогти ліде"

рів національної Прімери.

Другий тайм розпочався так само, як поперед"

ній. “Реал Сосьєдад”, як і в дебюті гри, намагався

за будь"якого зручного випадку проводити

контрвипади. Гості ніяк не очікували подібних

швидкостей і змушені були порушувати правила.

В одному з таких епізодів центральний захисник

“Барселони” Жерар Піке “награв” на видалення і

змушений був достроково покинути поле. І поки

“балугранас” перебудовувалися, сан"себастьянці

забили другий гол.

Господарі поля продовжили діяти активно, але

вже озираючись на свої ворота, “Барселона” ж

спробувала почати все з чистого аркуша. Виходи"

ло це у каталонців не дуже добре, що дозволяло

баскам почуватися досить комфортно. Завер"

шальний етап поєдинку пройшов у нервовій ат"

мосфері, в якій фортуна все ж посміхнулася на"

стирливим сан"себастьянцям. Вже у компенсова"

ний арбітром час Іманоль Агірретче, який з’явив"

ся на полі за 5 хвилин до закінчення матчу, опи"

нився на вістрі атаки і точним ударом оформив

першу поразку “Барселони” в Прімері. В підсумку

3:2 на користь “Реал Сосьедада”.

В іншому протистоянні мадридський “Реал” у

гостях був нещадним до “Валенсії”. Вже у першо"

му таймі “вершкові” зняли всі питання щодо пе"

реможця зустрічі. Гол Гонсало Іугаїна, а також дуб"

лі Кріштіано Роналду та Анхеля Ді Марії принес"

ли перемогу столичному клубу з рахунком 5:0
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Цей день в історії 22 січня

Сьо одні відзначають День
Соборності У раїни

1788 — народився Джордж
Гордон Байрон, ан лійсь ий поет
("Манфред", "Дон Ж ан", "Каїн",
"Паломництво Чайльд Гароль-
да").
1918 — б дин Педа о іч-

но о м зею в Києві почалось за -
рите засідання Малої Ради, на
я ом б ло затверджено IV Уні-
версал, що про олосив У раїн
незалежною державою
1987—Філ Донахью став пер-

шим амери ансь им вед чим,
що провів телевізійні то -шо в
СРСР. Ж рналіст вів передачі з
Ленін рад , Києва та Мос ви в
прямом ефірі на США, а
радянсь і лядачі побачили їх
лише через рі .

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Швид ий ол нападни а "Барселони" Ліонеля Мессі ( центрі) не допомі йо о оманді ни н ти пораз и
від "Реал Сосьєдад "

Результати 20 туру чемпіонату Іспанії

“Еспаньйол” — “Мальор а” — 3:2
“Гранада” — “Райо Вальє ано” — 2:0
“Хетафе” — “Севілья” — 1:1
“Мала а” — “Сельта” — 1:1
“Осас на” — “Депортіво” — 2:1
“Вальядолід” — “Сара оса” — 2:0
“Атлеті о” — “Леванте” — 2:0
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