
Київ може отримати нові межі
Територію столиці планують розширити на понад дві тисячі гектарів

Після снігопадів прийшла
ожеледиця
З льодом на столичних вулицях боротимуться за допомогою екологічно 
безпечних рідких реагентів

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

По ода знов принесла и-
янам неприємний сюрприз.
Корот очасна відли а змінила-
ся дощем та різ им похоло-
данням, що призвело до тво-
рення наледі на доро ах та
трот арах міста. Всі ом -
нальні сл жби столиці а тиві-
зовані до боротьби з не одою,
меш анців просять обережно
перес ватися в лицями, а во-
діїв, за можливості, не виїжд-
жати на автошляхи.

У зв’язку з погіршення погодних умов

голова КМДА Олександр Попов у поне�

ділок звернувся до голів РДА, підпри�

ємств та установ міста з проханням до�

класти всіх зусиль, аби створити умови

для безпечного пересування вулицями і

автошляхами столиці. “Ми невідкладно

маємо мобілізувати всі наявні технічні

ресурси для боротьби із наслідками него�

ди. Я звертаюся до керівників підпри�

ємств, установ та організацій, незалежно

від форми власності, з проханням забез�

печити належне посипання прибудинко�

вих та прилеглих до об’єктів соціальної

інфраструктури територій. В першу чергу

мова йде про організацію безпечного до�

ступу до медичних та освітніх закладів,

зупинок громадського транспорту, стан�

цій метрополітену. Також я закликаю ке�

рівників об’єктів торгівлі приватної фор�

ми власності подбати про заходи безпеки

на закріплених за ними територіях”,—

наголосив Олександр Попов.

Якраз поруч із закладами торгівлі і ви�

никає найбільше проблем, адже власни�

ки МАФів не поспішають очищати

прилеглу територію від льоду. Напри�

клад, справжній каток утворився біля

ряду кіосків, що на вул. Григоренка, 24.

Ця територія одночасно слугує парков�

кою для великого супермаркету, але ні ті,

ні інші прибирати ділянку не поспіша�

ють. Тож кияни активно діляться в со�

цмережах порадами, як вберегтися під

час ожеледиці. Деякі пропонують дієвий

спосіб — встановлювати на підошви взут�

тя спеціальні липучки, які зменшують

ефект ковзання.

В той же час, як повідомив “Хрещати�

ку” гендиректор КК “Київавтодор” Геор�

гій Глінський, у підприємства не виник�

ло жодних проблем щодо боротьби з

ожеледицею. Станом на вівторок були

розчищені всі магістральні шляхи, вули�

ці міського значення і мости. Наразі пра�

цівники корпорації обробляють спеці�

альними реагентами пішохідні частини

вулиць, переходи, в тому числі біля стан�

цій метрополітену, зупинкові комплекси

громадського транспорту, які знаходять�

ся на балансі підприємства.

Лише протягом першої ночі погіршен�

ня погодних умов (з 21 на 22 січня) на ву�

лиці міста висипали 1 тис. 57 тонн тех�

нічної солі та 1 тис. 63 тонни посипаль�

ної суміші. Загалом до боротьби з него�

дою залучено 466 працівників підприєм�

ства та 327 одиниць техніки.

За повідомленням Департаменту жит�

лово�комунальної інфраструктури, в усіх

районах до очищення міста від снігу та

накрижень залучено понад 6 тисяч двір�

ників. Працює 400 одиниць техніки

(306 — ШЕД, 65 — районних управлінь

житлового господарства та 29 — техніка

УЗН), використано понад 1 тис. 711 тонн

піщано�соляної суміші.

Впроваджуватиме “Київавтодор” і но�

ві методи боротьби з ожеледицею. В кор�

порації повідомили, що поступово пере�

ходитимуть на більш екологічно безпечні

хімічні протиожеледні реагенти, агре�

сивна дія яких на довкілля значно менша

в порівняні з технічною сіллю.

“Ми ведемо переговори з харківською

компанією з приводу закупівлі нового

рідкого реагенту. За складом він чимось

схожий на оцет. Застосовувати його на

дорогах Києва ми зможемо за допомогою

поливальних машин, звичайно, поперед�

ньо дещо їх перепрограмувавши. Але для

початку компанія�постачальник повин�

на надати нам всі сертифікати, аналіз,

дозвільну документацію з даного реаген�

ту, а вже після цього ми виділимо їм кіль�

ка ділянок у Києві, щоб подивитися на

ефективність цього засобу. Наскільки

мені відомо, основа для нового реагенту

закуповується в Китаї, а всі складові

компанія тримає у таємниці”,— зазначив

Георгій Глінський.

Пілотний проект з використання роз�

чину столичні автодорівці планують ре�

алізувати вже цієї зими. Універсальність

реагенту полягає в тому, що він навіть за

температури до —34 °С забезпечує танен�

ня льоду на дорожніх покриттях. Вис�

новки щодо економічної доцільності ви�

користання рідкої суміші на підставі ви�

пробувань нададуть фахівці профільного

інституту ДерждорНДІ ім. Шульгіна та

санітарно�епідеміологічної служби Ки�

єва. Зауважимо, що цей протиожеледний

реагент застосовується для боротьби з

обледенінням на злітно�посадочних сму�

гах аеропортів України

Кестутіс СЛІУЗАС: 
"Tetra Pak може упакувати 
будь�який продукт" 

СТОР. 3 

Постраждалі пасажири вимагають
компенсацій 
Позиватися б д ть до "АероСвіт " та "У рзалізниці"
за неви онання зобов’язань
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В Києві пройде ювілейний концерт
Євгенія Євтушенка 

Відвід вачі поч ють не лише авторсь поезію, а й
пісні на йо о вірші
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За рік у столиці демонтували 
3 467 МАФів
Упродовж мин ло о ро столиці демонт вали

3 467 малих архіте т рних форм. Серед них 1 711
тимчасових спор д прибрали працівни и КП “Київбла-
о стрій”, 434 МАФи демонтовано силами РДА, а са-
мі власни и розібрали 1 322 ТС (в основном це
об’є ти сезонної тор івлі). За важимо, що більшість
демонтованих МАФів б ли встановлені з пор шення-
ми правил бла о строю. Зо рема на територіях, при-
ле лих до станцій метро (чим с ладнювали безпеч-
ний р х пасажирів), на з пин ах ромадсь о о транс-
порт , інженерних мережах, зелених зонах та біля на-
вчальних за ладів, здійснюючи тор івлю ал о ольни-
ми виробами, а та ож відповідно до с ар та звернень
меш анців. Працівни и КП “Київбла о стрій” здійсню-
вали вивезення малих архіте т рних форм і в цен-
тральній частині міста. Зо рема їх поменшало на
б льварі Лесі У раїн и, в л. Льва Толсто о. Та ож б -
ло демонтовано ряд з 8 ролетів на Андріївсь ом
звозі, що пс вали історичний ви ляд пам’ято архі-
те т ри

Визнано недійсним договір оренди
землі на Шовковичній
Господарсь ий с д задовольнив позов столичної

про рат ри та визнав недійсним до овір оренди
0,45 а землі на в л. Шов овичній, 39/1-а Печер-
сь ом районі. На адаємо, що Київрадою 2004 році
ладено з ТОВ “Житло-Б д” до овір оренди цієї ді-

лян и для б дівництва, е спл атації та обсл ов ван-
ня житлово о б дин . Перевір ою встановлено, що
передана в оренд земля знаходиться на території
садиби Інстит т фізіоло ії ім. Бо омольця, я поста-
новою Кабмін та рішенням Мін льт ри внесено до
державно о реєстр пам’ят и історії мон ментально-
о мистецтва та археоло ії національно о значення,
повідомили “Хрещати ” відділі зв’яз ів зі ЗМІ сто-
личної про рат ри. За за онодавством, б дь-я е б -
дівництво, що за рож є збереженню пам’ято історії,
заборонено. До то о ж, я з’яс валося, ділян а пере-
дана під заб дов без по одження з парламентом,
я ий є розпорядни ом особливо цінних земель за-
альнодержавно о значення, та без проведення дер-
жавної землевпорядної е спертизи

Столичний зоопарк запрошує 
на день народження левів
Київсь ий зоопар запрош є иян на свят вання

Дня народження афри ансь их левів (Гер леса,
Христини, Дарини та Вілії), я е традиційно відб деть-
ся 26 січня. Саме ця подія від риє річний ци л на о-
во-просвітних а цій за лад . Захід за частю ерівниц-
тва міста розпочнеться о 12.00 біля зовнішньо о воль-
єр левів павільйон “Острів звірів”. О рім рочистос-
тей, на остей че ає ці ава розважальна про рама.
Для особливо допитливих відвід вачів фахівці відділ
хижих тварин провед ть майстер- лас з ви отовлення
і рашо для левів

У Києві покажуть найкращі 
фотороботи конкурсу World Press
Photo
З 7 до 27 люто о ияни та ості столиці змож ть

надихн тися знім ами, що б ли визнані най ращими
на 55-м он рсі World Press Photo. Е спозиція б -
де представлена в М зеї історії міста Києва. World
Press Photo є одним із найавторитетніших міжнарод-
них щорічних о лядів світової фотож рналісти и, що
вже більше півстоліття відб вається в Нідерландах.
Протя ом двох тижнів ж рі пере лян ло понад 100
тисяч фото рафій 5247 авторів. Роботи надійшли від
фотож рналістів, а ентств, азет і ж рналів із 124
раїн світ . Ж рі оцінює роботи претендентів на
звання най ращих фотомайстрів 9 ате оріях. Цьо-
о ро переможцями визнані 57 фото рафів із 24
раїн. Уже традиційно ор анізатори он рс прово-
дять астрольн вистав , що охоплює сотні міст в
сьом світі

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

В КМДА розроблено прое т земле строю
щодо встановлення та зміни межі Києва,
я ий передбачає збільшення території
столиці на 2 075 е тарів. Учора цей до-
мент схвалили деп тати постійної омі-

сії Київради з питань е оло ічної політи и.

“Документ буде винесений на найближче пленарне

засідання міськради у лютому. Після цього проект но�

вих меж столиці впродовж місяця має погодити Київ�

ська область, а потім затвердити Верховна Рада. Врахо�

вуючи важливість цього документа для збереження те�

риторіальної цілісності столиці і захисту Біличанського

лісу, парламент має прийняти вольове рішення і затвер�

дити межу Києва якомога швидше. До того ж, це питан�

ня є винятково компетенцією Верховної Ради”,— за�

значив “Хрещатику” голова постійної комісії Київради

з питань екологічної політики Денис Москаль.

Як повідомив перший заступник начальника ГУ зе�

мельних ресурсів КМДА Юрій Кулаковський, проект

землеустрою щодо встановлення та змін меж передба�

чає затвердження території Києва площею 84 974,4 гек�

тара. Об’єми міста збільшаться за рахунок включення в

його межі 2 075,7 гектара земель Київської області. Вод�

ночас виключать з меж столиці та передадуть до складу

області 686,3 га.

“Ми пропонуємо передати Києву острів Великий,—

розповів “Хрещатику” Юрій Кулаковський.— Ще у

2005 році уряд прийняв рішення про його відведення

столиці для створення там Дніпровського водозабору.

На півдні є острів Дикий, який сьогодні належить Ки�

єву, а фактично примикає до території Козинської сіль�

ської ради. Його передадуть області, як компенсацію за

Великий”.

Серед земель, які пропонують передати Києву —

998,4 га Гнідинської сільської ради Бориспільського

району. Нині це сільськогосподарські угіддя. Цікаво,

що за Генеральними планами Києва, які розроблялися у

радянські часи, там передбачалося будівництво житло�

вого масиву Осокорки Південні. За словами Юрія Кула�

ковського, питання забудови на цих землях вирішува�

тимуть після того, як ці території будуть підпорядковані

місту.

Також до території Києва планується включити сели�

ще Коцюбинське. На думку Дениса Москаля, такий

крок допоможе зупинити знищення Біличанського лісу.

“В умовах, коли суди приймають абсурдні рішення, що

дозволяють Коцюбинському дерибанити Біличанський

ліс і ставлять під загрозу територіальну цілісність Ки�

єва, затвердження нових меж столиці є фактично єди�

ним механізмом захисту території міста”,— перекона�

ний пан Москаль.

Водночас секретар профільної комісії Київради Віта�

лій Гайдук вважає позитивним, що даний документ не

лише вилучає землі у Київської області, а й пропонує їй

певну компенсацію. “Цей проект — результат компромі�

су, максимально можливого для сільських та селищних

громад, які суміжні зі столицею”,— наголошує Віталій

Гайдук. Депутат впевнений, що у Верховної Ради не ви�

никне перепон, аби затвердити нові межі столиці

УНІКАЛЬНИЙ 

ФОНТАН�ГІГАНТ

З'ЯВИТЬСЯ НА ОБОЛОНІ
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НА МАЙДАНІ РОЗПОЧАЛИ

ДЕМОНТАЖ ГОЛОВНОЇ

ЯЛИНКИ КРАЇНИ 
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В 90 НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДАХ ПРОВЕДУТЬ

ТЕПЛОСАНАЦІЮ 
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БЕРЕГИ ДНІПРА

ПОЄДНАЛИ ЖИВИМ

ЛАНЦЮГОМ 
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На Оболоні з’явиться унікальний 
світло�музичний фонтан
Цьо оріч фахівці КО “Київзеленб д” ре онстр юють б льварн

частин в лиці Маршала Тимошен а з облашт ванням фонтанно о
омпле с . Наразі прое т роз лядають техноло и відповідних с-
тановах. За важимо, що та ий об’є т в У раїні зб д ють перше.
“Динамічний світловий водо рай здив є не лише иян, а й інозем-
них т ристів. Висота йо о стр меню дося атиме 12 метрів, форс н-
и розподілятим ться та , щоби на відстані можна б ло б оцінити
х дожню майстерність ні альної спор ди. А сила стр меню та світ-
ловий ефе т б д ть динамічно поєдн ватись з ритмі ою м зи и”,—
за важив ендире тор КО “Київзеленб д” Михайло Царен о. Він до-
дав, що за альна площа фонтана-велетня становитиме 700 вад-
ратних метрів

В 90 навчальних закладах міста проведуть
теплосанацію
Вже в найближчом майб тньом понад 90 навчальних за ладів

міста перейд ть на енер озаощадж ючі техноло ії. Про це дире тор
Департамент освіти і на и, молоді та спорт О сана Доброволь-
сь а повідомила в прямом ефірі на теле аналі “Київ”. “Це ч довий
прое т, я ий б в розпочатий місь ою владою. Перший дитсадо ,
я ий ми відремонт вали на Оболоні, б в поб дований в 70-ті ро и,
й ми отрим вали ба ато с ар від бать ів. Том а цент вали ва
на всіх енер озбері аючих заходах, я і можна б ло впровадити. Со-
нячні батареї, басейн із відповідним піді рівом, теплений фасад,
модернізація опалення та енер озбері аючі плити — все це б ло
а м льовано в цьом прое ті. Ми не з пиняємося на дося н том ,
і в цьом році б демо розвивати відповідн про рам з теплосана-
ції ДНЗ та ш іл. За алом 91 столичний за лад освіти має перейти на
енер озбері аючі техноло ії”, — під реслила пані Добровольсь а

На виставку квітів у льодяних брилах 
можна потрапити 
безкоштовно
За три тижні на вистав вітів льоді завітало понад 55 тисяч

відвід вачів, 65 % із них — без оштовно (пенсіонери, діти до 7 ро-
ів, а та ож соціальні ате орії ромадян). Про ні альність омпо-
зицій свідчать позитивні телефонні від и та листи вдячності від
ерівництва бла одійних фондів та столичних ш іл. За словами
ендире тора КО “Київзеленб д” Михайла Царен а, вистав а вітів
на Співочом полі — найпоп лярніший прое т підприємства. “Са-
ме для зимової е спозиції ми втілили прое т заморожених вітів.
Сподіваюсь, нам вистачить сил і можливостей див вати иян й на-
далі”,— за важив він. На адаємо, “Вистав а вітів Сні ової Коро-
леви” на Співочом полі триватиме до 27 січня. Для без оштовно-
о відвід вання ш олярами та соціальними сл жбами необхідно
зверн тись до “Київзеленб д ” зі спис ом дітей за телефоном:
272-26-66

Цифра дня

89 409 300 000 
гривень  на таку суму було надано різних видів послуг споживачам
столичними підприємствами сфери послуг у січніжовтні 2012 року 
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У столиці відсвяткували 
День Соборності
Правий та лівий береги Дніпра кияни символічно поєднали живим
ланцюгом
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Учора в Києві відзначили
94-т річницю з Дня Со-
борності та 95-т річницю
про олошення IV Універса-
л . Традиційно, цьо о дня
Президент У раїни Ві тор
Ян ович по лав віти до
пам’ятни ів Тарасові Шев-
чен і Михайл Гр шев-
сь ом . На церемонії та-
ож б ли прис тні олова
Верховної Ради Володи-
мир Риба , прем’єр-мі-
ністр Ми ола Азаров, о-
лова КМДА Оле сандр По-
пов, заст пни Київсь о о
місь о о олови — се ре-
тар Київради Галина Гере-
а, рядовці, представни и
д ховенства та ромад-
сь ості.

Як підкреслив Олександр Попов,

22 січня — особлива дата для кож�

ного, хто з гордістю називає себе

українцем. Адже в цей день у 1919

році було проголошено Акт возз’єд�

нання Української Народної Рес�

публіки та Західноукраїнської На�

родної Республіки.

“Варто зазначити — саме кияни бу�

ли безпосередніми учасниками тих

подій, що відбувалися у серці столиці

біля величної Софії Київської, яка

стала свідком чергової перемоги на�

шого народу”, — зазначив голова

КМДА і додав, що День Соборно�

сті — знаковий для українців, він ні�

коли не втратить своєї актуальності.

“Розвиток і успіх нашої держави за�

лежить від єднання зусиль всіх її гро�

мадян. А Київ — як столиця — покли�

каний консолідувати всіх українців,

незалежно від їхніх політичних по�

глядів чи місця народження, довкола

єдиної ідеї істинного патріотизму”, —

наголосив Олександр Попов.

За словами секретаря Київради Га�

лини Гереги, в українців особлива

вдача — їх єднають не політичні чи

економічні погляди, а віра в майбутнє

своєї країни. “Багато років тому ця

віра об’єднала Західну і Східну Укра�

їну і поклала початок новій історії на�

шої Батьківщини. Мені би дуже хоті�

лося, щоб у цій історії не було сторі�

нок про ворожнечу і розбрат, щоб

українці завжди жили у мирі та злаго�

ді. Сила кожної держави в її народі.

Допоки він єдиний — держава непе�

реможна”, — зазначила пані Герега.

Також цього дня кияни з’єднали

живим ланцюгом правий і лівий бе�

реги Дніпра. Так, ще з 8�ї ранку на

мосту Патона зібралися кілька сотень

людей. Тримаючи в руках національ�

ну українську символіку та трима�

ючись за руки, активісти з обох боків

переправи рушили назустріч один од�

ному. Після чого кияни та гості міста

заспівали гімн та українські пісні.

Тим часом в Національному пала�

ці "Україна" відбувся святковий

концерт. Зі сцени учасників творчо�

го заходу вітали народні артисти Ук�

раїни Олександр Пономарьов, Таї�

сія Повалій, Національний заслу�

жений академічній ансамбль танцю

імені Павла Вірського, Національ�

ний академічний народний хор іме�

ні Григорія Верьовки 

Для створення ялинки було ви�

користано близько півмільйона

світлодіодів, півкілометра кабелів,

1100 каналів керування. Розбір

цього обладнання проводиться ви�

ключно вручну, без допоміжної

техніки. “Вже сьогодні від’єднані

всі кабелі та комп’ютери. Поступо�

во електрики знімуть призми, що

імітують гілки. Позавчора демо�

нтовано два нижні поверхи дерева

висотою у 10 метрів. До вечора

зняли ще близько половини гілок.

Оскільки знизу їх діаметр шир�

ший, відповідно і роботи більше.

Найближчим часом перейдемо до

розбирання металоконструкцій”,

— розповів  "Хрещатику" директор

фірми “Люм’єр” Анатолій Фостик.

На внутрішніх роботах працює

вісім фахівців компанії�виробни�

ка, які розуміються на програму�

ванні та електриці. Чотири праців�

ники від’єднують комунікації і

стільки ж допомагають переносити

кабелі.

Зауважимо, висота новорічного

дерева становить понад 38 метрів.

Такі величезні розміри та матері�

али, з яких виготовлені гілки, ви�

магають відповідного приміщення

для зберігання. “Ми вже знайшли

необхідний склад. Він сухий, це од�

на з обов’язкових умов для збері�

гання італійського пластика, з яко�

го зроблена ялинка. Також, що

надзвичайно важливо, на складі

немає гризунів”, — зауважив Ана�

толій Борисович. Після демонтажу

ялинку перевезуть у сховище, вису�

шать, перевірять справність усіх

контактів та з’єднань. Сушитимуть

її за допомогою повітряних кало�

риферів. Тепле повітря очистить

матеріали від залишків льоду та

зайвої вологи.

Як стало відомо “Хрещатику”, на�

ступний, 2014�й рік кияни зустріча�

тимуть також з цією ялинкою, проте

дещо модернізованою. Вже навесні

розпочнеться оновлення дерева.

Зробити це буде не складно, запев�

няють фахівці.

“До головної ялинки�2014 додамо

яскравих кольорів. Якщо цього року

вона була синьо�зеленою, то на�

ступного на ній з’явиться більше

теплих барв — червоних й оранже�

вих. На кінцях призм з’являться до�

даткові оригінальні прикраси. Нара�

зі їх розробляють наші дизайнери.

Також змонтуємо конструкцію

трансформером. Тобто верхівка роз�

криватиметься, а з неї виїжджатиме

зірка”, — розповів директор фірми

“Люм’єр” та додав, що наявність

цього ефекту залежатиме від фінан�

сування. До речі, після модернізації

висота ялинки залишиться такою ж,

а ось вага стане більшою

Вчора на мосту Патона зібралися кілька сотень людей.
Тримаючи в руках національну символіку та взявшись

за руки, активісти з обох кінців переправи рушили
назустріч один одному. Після чого кияни та гості міста

заспівали державний гімн

"До головної ялинки2014 
додамо яскравих

кольорів. 
Якщо цього року вона

була синьозеленою, то
наступного на ній

з`явиться більше теплих
барв – червоних й

оранжевих" 

22 січня – особлива дата для ожно о, хто з ордістю називає себе раїнцем

Шт чні іл и та еле тронне начиння ялин и відвез ть на с лад, де воно б де
збері атись під пильною охороною
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На Майдані демонтують 
головну ялинку країни
До наступних свят її зберігатимуть на складі та обіцяють модернізувати
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

З почат тижня столиці
почали розбирати оловн
ялин раїни, з я ою и-
яни з стріли 2013-й рі на
Майдані Незалежності.
Демонтаж 40-метрової
онстр ції вима ає ло-
піт ої та тривалої роботи.
Тож наразі на розборі її
деталей задіяна ціла бри-
ада фахівців. Після за-
вершення вн трішніх робіт
із від’єднання абелів
старт є розбирання мета-
левої онстр ції. Збері а-
тиметься ялин а на с ладі
до наст пно о ро . Т т її
почистять та модерніз -
ють. Я саме — “Хреща-
ти ” дізнавався фірми-
виробни а.

Відновлювальні роботи в будинку 
по вул. Мазепи завершать через місяць
У столиці продовж ють відновлювати шестиповерховий житловий

б дино по в л. Івана Мазепи, 3, де напри інці листопада трапила-
ся вели а пожежа. Основні роботи т т план ють завершити впро-
довж найближчо о місяця. Про це в прямом ефірі теле анал “Ки-
їв” розповів перший заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча .
“На Мазепи, 3 трапилася досить с ладна пожежа, і вона пов’язана
з тим, що б дино має дерев’яні пере риття. Під час асіння во ню
б ло залито надто ба ато вартир, нам довелося протя ом двох мі-
сяців тримати постійно в люченими повітрод в и і вис ш вати цей
б дино . Б ло прийнято рішення зробити апітальний ремонт по-
рівлі, і ці роботи тривають незалежно від по одних мов. Гадаю, що
за місяць ми повинні їх завершити, аби повністю за рити периметр
б дин ”,— зазначив пан Маз рча

Кияни зможуть випробувати свої сили 
у 20�ти видах спорту
У столиці старт є місь а спарта іада “Здоровий иянин”, спрямо-

вана на поп ляризацію фізичної льт ри і розвито орпоративно-
о спорт . Впродовж ро збірні оманди державних станов та під-
приємств, працівни и соціальної сфери, тор івлі, ом нальних під-
приємств, зв’яз , медіа та ромадсь их ор анізацій Києва змож ть
позма атися за звання “Спарта івець ро ” в 20-ти видах спорт .
Т рніри з різних видів відб ватим ться на най ращих спортивних
базах столиці із зал ченням зіро вітчизняно о спорт . Переможці
та призери б д ть відзначені на церемонії на ородження, що відб -
деться в приміщенні КМДА. Про про рам спарта іади та мови
часті можна дізнатися на офіційном сайті spartak-fst.kiev.ua

Столичним дозвільним центрам не вистачає
кадрів
Київсь і центри з надання адміністративних посл відч вають де-

фіцит адрів. Про це заявила заст пни начальни а Управління ре-
ляторної політи и та видачі до ментів дозвільно о хара тер На-

талія Шамрай в прямом ефірі теле анал “Київ”. “Фахівців не ви-
стачає, через те, що наб в чинності За он “Про адміністративні по-
сл и”, я им ведена нова посада “адміністратор”. Є певні пробле-
ми, щоб взяти їх на робот , бо в певних адрових до ментах по и
не введено цієї норми. Але нас заплановано на рівні Києва прий-
няти на робот 10 адміністраторів, на рівні районів та ож 5-10 фа-
хівців, залежно від території район ”,— зазначила пані Шамрай

Городян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово-
о обсл ов вання населення КМДА, 23 січня ( серед ) в столиці
відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и. Зо рема
23 січня вони пройд ть Дніпровсь ом районі на просп. Возз’єд-
нання, 2-10; в Подільсь ом — на просп. Правди, 31-35; в Шевчен-
івсь ом — на в л. Тр довій, 7-а

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
О

РП
У

С
ЕН

К
А



Тенденції

Ділові новини

Столична Держфінінспекція
приймає звернення киян
Містяни мають можливість до-

л читися до план вання он-
трольних заходів, с ориставшись
“телефоном довіри” Держфінінс-
пе ції в Києві. Для цьо о меш ан-
цям столиці необхідно зателефо-
н вати за номером (044) 484-69-
45 і повідомити про можливі по-
р шення за онно о ви ористання
державних оштів та матеріаль-
них цінностей ор анами ви онав-
чої влади, державними фондами,
бюджетними становами і с б’є -
тами осподарювання державно-
о се тор е ономі и, а та ож
підприємствами і ор анізаціями,
я і отрим ють ошти з бюджетів
сіх рівнів та державних фондів,
або ви ористов ють державне чи
ом нальне майно. Та ож меш-
анці столиці мож ть повідомити
за в азаним номером про непра-
вомірні дії (бездіяльність) чи рі-
шення сл жбових осіб Держфі-
нінспе ції в Києві під час здійс-
нення ними своїх повноважень.
Я повідомили “Хрещати ” в
прес-сл жбі столичної Держфін-

інспе ції, за два останні ро и за
“телефоном довіри” сюди звер-
н лись понад 300 иян

Уряд змінив порядок 
надання субвенцій місцевим
бюджетам на виконання 
інвестпрограм
Кабмін прийняв постанов

№ 18, розроблен Міне оном-
розвит , я ою вніс зміни до
п н т 3 Поряд та мов надан-
ня с бвенцій з держбюджет міс-
цевим бюджетам на ви онання
інвестиційних про рам. Основ-
ною метою постанови є приве-
дення мов надання с бвенцій
відповідність до статті 105 Бю-
джетно о оде с У раїни “С б-
венції на ви онання інвестиційних
про рам (прое тів)”. У Поряд
змінюються мови співфінанс -
вання інвестиційних прое тів з
місцевих бюджетів. Зо рема об-
ся співфінанс вання визначаєть-
ся відсот ах від обся перед-
баченої місцевом бюджет с б-
венції з державної азни, тоді я
раніше він визначався від надхо-

джень розвит місцево о бю-
джет . Е сперти вітають та іні-
ціатив ряд , але застері ають,
що подібні зміни тя н ть за со-
бою певні ризи и. У малих містах
можливі випад и при значних об-
ся ах та ої с бвенції, що весь ре-
с рс бюджет розвит може б -
ти ви ористаний лише на фінан-
с вання однієї інвестиційної про-
рами

KfW виділить 12 млн євро 
на підтримку малих 
та середніх підприємств
Кредитна станова із віднов-

лення KfW (Німеччина) вирішила
виділити У раїні редит обся ом
10 млн євро і рант обся ом 2 млн
євро в межах прое т “Підтрим а
малих і середніх підприємств
У раїни”. Відповідний до овір на-
передодні ново о ро підписали
представни и KfW, Німець о-
раїнсь о о фонд (НУФ) і ра-

їнсь о о ряд в особі Міністер-
ства фінансів. “Кошти редит
б д ть спрямовані на фінанс -
вання прое тів малих і середніх

підприємств через раїнсь і
бан и-партнери НУФ ривнях і
євро, а ошти рант — на фінан-
с вання с провідних заходів, зо -
рема на онс льтаційн підтрим-

бан ів”,— зазначено в пові-
домленні. Відповідно до мов
прое т , редити в національній
валюті надаватим ться малим і
середнім підприємством із чи-
сельністю співробітни ів до 250
осіб стро ом на 5 ро ів в обсязі,
що не перевищ є с м 250 тис.
євро (в е віваленті)

Україна може залучити 
зовнішні позики 
у січні$лютому
Прем’єр-міністр Ми ола Азаров

доп с ає зал чення У раїною зов-
нішніх пози січні-лютом . “Я
вважаю, що інець січня — почато
люто о — сприятливий час для ви-
ход на зовнішні рин и”,— зазна-
чив олова ряд . Він під реслив,
що У раїна я позичальни має
сильні позиції, ос іль и її е ономі-
а демонстр є позитивн динамі-
. “При цьом наша держава

справно платить за своїми
зобов’язаннями”,— додав прем’-
єр. На адаємо, що держбюджет-
2013 передбачає обся держпози
на рівні 129,403 млрд рн (майже
16,175 млрд доларів), том числі
зовнішніх — 36,540 млрд рн
(4,568 млрд доларів), повідомля-
ють “У раїнсь і новини”

МОЗ ініціює заборону 
на продаж ліків дітям 
до 14 років
Міністерство охорони здоров’я

У раїни ініціює заборон на про-
даж лі арсь их препаратів дітям,
я і не дося ли 14-річно о ві .
Про це с азано в розробленом
міністерством прое ті на аз ,
оприлюдненом на офіційном
сайті відомства. Відповідно до
пояснювальної запис и, прое т
на аз спрямований на вре лю-
вання сит ації з не онтрольова-
ним зловживанням лі арсь ими
засобами малолітніми особами.
Та ож МОЗ має намір становити
мінімальн відстань між новими
апте ами — не менш ніж 300

метрів для міст із населенням від
1 млн і більше, 500 метрів — для
населених п н тів з населенням
до 1 млн

Торік столичні підприємства
погасили 120 млн грн 
заборгованості 
із заробітної плати
Столичною подат овою та ор-
анами иївсь ої влади постійно
проводиться омпле с спільних
заходів. По ожном боржни
здійснюється аналіз причин ви-
ни нення забор ованості та ви-
значаються шляхи її по ашення.
Та , за наслід ами роботи з е-
рівни ами підприємств-боржни-
ів та рез льтатами роботи тим-
часових омісій, створених при
столичних РДА, с ладі я их пра-
цюють подат івці, протя ом 2012
ро відб лось по ашення забор-
ованості з виплати заробітної
плати працівни ам на 2038 під-
приємствах на за альн с м 119
млн 981 тис. рн. До бюджет на-
дійшло 19 млн 102 тис. рн по-
дат на доходи фізичних осіб

Постраждалі 
пасажири 
вимагають 
компенсацій
Позиватися будуть до "АероСвіту" 
та "Укрзалізниці" 
за невиконання зобов’язань
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Пасажирам “АероСвіт ” та “У рзалізниці”, я і вчасно не
доїхали до місця призначення через с асовані рейси
або несправні “хюндаї”, треба дома атися омпенсацій
с дах. Про це заявляють раїнсь і правни и, дея і з

них навіть отові поборотися за “транспортні” преце-
денти безоплатно.

Плата за скасовані авіарейси
Клієнти “АероСвіту” почали боротьбу за повернення втрачених грошей.

У самій компанії інформацію підтверджують і запевняють, що компенсу&

ють пасажирам вартість квитків, однак конкретних дат не уточнюють.

Прес&служба авіакомпанії повідомила, що найближчим часом буде реалізо&

вана оперативна процедура повернення коштів за невикористані проїзні

документи. Нею зможуть скористатися пасажири скасованих авіарейсів че&

рез веб&сторінку перевізника.

Важливо, що поки “АероCвіт” не є банкротом, компенсація пасажирам

за повернення авіаквитків має проходити за звичайною схемою. Однак вар&

то пам’ятати, що існує вимушене та добровільне повернення квитка. Якщо

пасажир бажає повернути його через затримки рейсу на 3 години і більше,

то це вважається вимушеним поверненням виписаного проїзного докумен&

та. В такому випадку авіакомпанія зобов’язана повернути людині повну йо&

го вартість, крім сервісного збору і відсотка платіжних систем (1&3 % від за&

гальної суми).

Якщо ж людина добровільно повертає викуплений нею квиток, авіаком&

панія може відняти з його вартості штраф, передбачений правилами її тари&

фу, агентський збір (якщо його включали у вартість квитка), і відсоток пла&

тіжних систем. Це стосуватиметься тих, хто, дізнавшись про проблеми в

“АероСвіті”, захоче достроково здати квитки цієї авіакомпанії.

“Для того, щоб отримати компенсацію повної вартості квитка на рейс,

який “АероСвіт” не виконав, пасажир повинен мати на руках докази відмі&

ни рейсу. Для цього йому треба звернутися до адміністрації аеропорту або

Державної авіаційної служби із заявою підтвердити відсутність рейсу. Також

людина повинна зберегти свій квиток і всі чеки про витрати, які їй довело&

ся зробити з вини затримки рейсу, наприклад, квитанції про оплату прожи&

вання в готелі, квиток на альтернативний рейс іншої компанії, чеки з кафе

тощо”,— розповів “Хрещатику” юрист ЮК “Алексєєв, Боярчуков і партне&

ри” Єгор Штокалов.

Якщо “АероСвіт” відмовиться добровільно відшкодовувати збитки паса&

жира або зволікатиме з відповіддю — слід звертатися з позовом до суду.

Юристи радять вести переговори з авіакомпанією і одночасно подати позо&

ви, направивши відповідачу копії. “Якщо “АероСвіт” оголосять банкрутом,

розгляд усіх справ у суді припиниться. Однак ті, хто подав позов раніше

цього часу, мають більше шансів. До того ж, без суду можна повернути гро&

ші лише за квитки. За моральну шкоду компенсації реально домогтися ви&

ключно через суд”,— пояснив “Хрещатику” юрист Василь Мірошниченко.

Як відомо, компанія “АероСвіт” через фінансові проблеми відмінила де&

сятки рейсів. Люди змушені були годинами чекати в аеропортах або корис&

туватися послугами інших авіакомпаній.

Пасажири “хюндаїв” хочуть повернути витрати

Ще одна судова кампанія може розпочатися проти “Укрзалізниці”. Паса&

жири хочуть отримати кошти, витрачені на проїзд потягами “Hyundai”, які

зламалися в дорозі. Перший такий позов минулого тижня подано до сто&

личного Солом’янського районного суду. Про це повідомив юрист Україн&

ської Гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк.

Документ передбачає кілька основних вимог: стягнення з відповідача пе&

ні за несвоєчасно надану послугу; відшкодування різниці між вартістю про&

їзних документів на “Hyundai” та іншим потягом, в який пасажирів переса&

дили; відшкодування морального збитку та ін. Крім того, юридична компа&

нія “Правочин” заявляє, що готова безоплатно надавати послуги тим, хто

постраждав через несправність корейських потягів. Юристи не роблять гуч&

них заяв стосовно задоволення позову, але мають на меті створити преце&

дент, за яким українці зможуть відстоювати свої права у “транспортних”

спорах.

Нагадаємо, компанія “Hyundai Rotem” гарантувала усунення конструк&

тивних недоліків, що призвели до численних поломок і випадків порушен&

ня графіка руху на початку зими швидкісних міжрегіональних електропотя&

гів. Зокрема компанія має власними силами і за свій рахунок забезпечити

модернізацію дахів і покрівельного устаткування свого рухомого складу,

модернізацію перемикачів напруги, обшивки головної частини потягів,

системи життєзабезпечення за рахунок використання акумуляторних бата&

рей більшої ємності українського виробництва
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Кестутіс СЛІУЗАС:

"Tetra Pak може упакувати
будь�який продукт"
У поб ті нас оточ є ба ато речей,
я им ми не надаємо особливо о зна-
чення. Напри лад, випивши па ет
моло а чи со , люди з ле істю ви-
идають йо о в смітни , навіть не
являючи, що за йо о виробництвом
стоять вели і фабри и з ба атоміль-
йонними оборотами. “Хрещати ”
продовж є р бри “Зроблено в Ки-
єві”. Цьо о раз ми поспіл валися з
Кест тісом Слі засом — ендире то-
ром омпанії Tetra Pak У раїна, я а є
одним з найбільших виробни ів па-
ов и для напоїв світі.

20 років на українському ринку
— Пане Кестутісе, в Україні ви очолюєте компа�

нію, продукція якої виробляється практично в усьо�
му світі. Чи можна побачити упаковку її виробниц�
тва, наприклад, у Антарктиді?

— Так. Я абсолютно впевнений у цьому, оскіль&

ки практично всюди, де є люди, є й продукція

Tetra Pak. Адже всім завжди треба щось їсти чи

пити. Взагалі, ми присутні на ринках понад 

170&ти країн. Компанія ділить світ на 11 частин, і

Україна територіально належить до регіону Схід&

на Європа — Центральна Азія. За 2011 рік Tetra

Pak випустила понад 160 мільярдів одиниць упа&

ковок у світі. Компанії належать 43 заводи з її ви&

робництва. Один з них знаходитися на Подолі, в

Києві. Але, оскільки підприємство було створене

в Швеції, то головний офіс, а також технологічне

обладнання виробляється саме в цій країні. До

речі, в 2012&му нам виповнилося 60 років. Крім

цього, тоді ж ми відзначали ще одну круглу да&

ту — 20 років на українському ринку.

— Вітаю з ювілеєм! А яким був шлях становлення
вашої компанії в Україні і, зокрема, в Києві?

— Ми почали будувати завод на Подолі ще в

1989 році, а в 1992&му його було запущено в екс&

плуатацію. Назву найпершого нашого клієнта за&

раз вже не всі згадають. Та в середині 1990&х ми

почали плідну співпрацю з “Сандорою”, “Віт&

марк&Україна”, “Люстдорф” — тобто, з тими про&

цвітаючими і сьогодні компаніями, що тоді забез&

печили нам успішний вихід на ринок.

— Чи можна назвати вашу компанію монополі�
стом на світовому ринку упаковки?

— Ні. Якщо подивитися на полиці магазинів,

то там є багато продукції інших виробників — і

пляшка, і плівка, і пластикові банки. Взагалі, як

патріот своєї компанії, я вважаю, що всі, хто не

ми,— то конкуренти. Та все ж, я переконаний, що

в сучасних умовах розвитку бізнесу виграє той,

хто біжить швидше.

Секрети упаковки

— А в чому вимірюється ваша швидкість?
— Мабуть, у тому, що ми не обмежуємось лише

одним видом діяльності. Виготовлення упаков&

ки — це та частина бізнесу, яка лежить на поверх&

ні, яку споживач кожного дня бачить на полицях

магазинів. В той же час ми постійно розвива&

ємось. Допомагаємо замовникові вирішити ком&

плекс питань, пов’язаних не лише з упаковкою,

але й з технологією виробництва продукції. На&

приклад, пропонуємо їм обладнання для перероб&

ки молока, для виготовлення сиру, газованих на&

поїв, соків, соусів. До речі, всі провідні українські

бренди з виготовлення морозива працюють на на&

шому обладнанні.

Загалом у компанії існує три ключові напрямки

діяльності. По&перше, це сама упаковка. По&дру&

ге, обладнання для виробництва. По&третє, тех&

нічне обслуговування. Тобто клієнт може створи&

ти власний невеличкий Tetra Pak у себе на підпри&

ємстві.

— А наскільки це вигідно для замовника?
— Він отримує повний замкнутий цикл вироб&

ництва продукції, що працює і дає позитивний, а

головне — економічно вигідний результат.

— Розкажіть, будь ласка, про вашу багатошарову
упаковку. В чому полягає її унікальність?

— Шарів, справді, декілька, і кожен з них вико&

нує свою функцію. Перший і основний — картон&

ний. Він надає упаковці жорсткість і форму. Із зов&

нішнього боку на нього наноситься поліетилен,

щоб убезпечити від протікання. Зсередини після

картону розміщено тонкий шар фольги. Вона забез&

печує ключові властивості упаковки. Саме алюміні&

єва фольга захищає рідину від впливу повітря та

всього, що не має потрапити у продукт. Якби не бу&

ло фольги, той же сік через два тижні скиснув. Зараз

термін його зберігання — кілька місяців. А щоб

контакт з харчовим продуктом був гігієнічним, в

упаковці є ще й внутрішній шар поліетилену.

— Чи не виникає у вас проблем з утилізацією ви�
користаної упаковки?

— Ні. Більше того, ми вже знайшли в Україні

компанію, яка переробляє нашу використану

упаковку. За певної обробки картон розмокає, від

нього відокремлюються поліетилен і фольга в

окрему масу, що піддається плавленню, умовно

кажучи, як і пластик. З цього матеріалу виробля&

ють цілу низку промислових товарів, наприклад,

облицювальну плитку, каналізаційні люки, куль&

кові ручки тощо. А з картону — папір, на якому

потім друкуються книжки та зошити...

Труднощі виникають з іншим — в Україні прак&

тично відсутня практика роздільного збору відхо&

дів, і через те, що споживачі скидають все до од&

ного баку, вибрати використані упаковки безпо&

середньо на сміттєзвалищах дуже складно. Тому

на сьогодні лише 15 % нашої продукції, що по&

трапляє на ринок, утилізується, хоча ми могли б

переробляти всі 100 %, і наші партнери до цього

готові. Питання лише у тому, коли в державі буде

налагоджено систему роздільного збирання не&

потребу, а головне, коли важливість цього питан&

ня зрозуміють самі українці.

Консервні банки відходять 
у минуле

— Чи є у вашому “арсеналі” оригінальні упаков�
ки, наприклад, за формою?

— У плані форми, на жаль, ні. Київська фабри&

ка Tetra Pak за минулий рік виготовила більше 2

мільярдів штук упаковки. На виробництві діють

певні стандарти, тому обладнання не дозволяє ви&

готовляти ємкості, наприклад, круглої форми. Але

наш асортимент доволі різноманітний і може за&

довольнити будь&які запити. Крім того, замовник

у повній мірі використовує можливості дизайну та

поліграфії. Тут, до речі, є суттєва перевага в порів&

нянні з тією ж пляшкою, куди клеїться невеличка

етикетка, на якій важко щось роздивитися. На

картонній упаковці більше місця для розміщення

інформації про продукт.

— А що робити, коли клієнту це не підходить і він
вважає, що його продукт має міститися в особливій
упаковці?

— У складі нашої корпорації діють сучасні цен&

три технологічних розробок. Найближчі до Укра&

їни — у Швеції та Італії. Клієнт може прийти до

нас і отримати консультацію: який формат пакету

є найоптимальнішим для його продукції. Крім

того, ми можемо допомогти йому реалізувати

ідею, наприклад, упаковки йогурту, адже в наших

центрах є необхідне для цього технологічне об&

ладнання. Тож гарантую — Tetra Pak може упаку&

вати будь&який продукт. Але тільки рідкий. При&

наймні, поки що.

— Чи бере ваша компанія участь у соціальних
проектах?

— Так. Перш за все, це проект з утилізації вико&

ристаної упаковки, а ще — соціальна програма

“Шкільне молоко”. В Україні існує державна про&

грама з такою самою назвою, за якою місцева вла&

да має забезпечити дітей у школах молоком за ра&

хунок власних ресурсів. Ми беремо в ній участь,

виготовляючи порційнний пакетик для молока. З

нього воно п’ється через соломинку, тому контакт

із продуктом — мінімальний, а отже, безпечний.

Наш внесок у цей проект має ще й інформацій&

ний характер. По&перше, компанія Tetra Pak —

учасник аналогічної програми по всьому світові,

тому у нас є розуміння, які схеми роботи тут ма&

ють працювати між замовником, владою і вико&

навцем. По&друге, ми активно розповідаємо ді&

тям про користь молока, здорового харчування,

про те, що упаковку можна переробляти і таким

чином захищати природу.

— Які новинки для виробників та споживачів го�
тує компанія у цьому році?

— Нещодавно ми розпочали розробку проекту

з пакування консервованої продукції — стартува&

ли з горошку. Продукт не українського виробниц&

тва, проте деякі мережі супермаркетів його вже

імпортують. Це розумна альтернатива скляним та

жерстяним банкам. Уявіть собі, скільки можна

зберегти металу і скла, помістивши консерву в та&

ку упаковку! Ось вам і сюрприз для українських

виробників

Розмову вела
Олександра ШЕСТЕРИКОВА, 

“Хрещатик”

У 1943 році Рубен Раусинг, засновник компанії
Tetra Pak, починає розробку упаковки для
молока, що вимагає мінімальної кількості
матеріалу та забезпечує максимальну
захищеність продукту. Так народилася ідея
картонної упаковки у формі піраміди. 

Асептична технологія упаковки 0 головний
винахід Tetra Pak. При такій обробці продукт і
упаковка стерилізуються окремо, після чого
ємкість наповнюється продуктом і запаковується
в стерильних умовах. Після цього товар може
зберігатися без охолодження протягом року. 

ЦІКАВО ПРО УПАКОВКУ
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 23 січня 2013 року

Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ
“Хрещатик”

Для сл хачів Інстит т піс-
лядипломної педа о ічної
освіти Київсь о о нівер-
ситет імені Бориса Грін-
чен а в імназії № 267
Дарниць о о район сто-
лиці влашт вали творч
з стріч з дитячим оле -
тивом народно о танцю
“Гопа ”. Серед йо о час-
ни ів — понад 90 вихован-
ців цьо о навчально о за-
лад , я і відвід ють мо-
лодш , середню та стар-
ш р пи. Цьо о дня,
о рім онцертної про ра-
ми, юні танцюристи ор а-
ніз вали для прис тніх
майстер- ласи з х дож-
ньої творчості.

Напередодні Водохреща в сто�

личній гімназії № 267, що на Хар�

ківському масиві, відбулась творча

зустріч слухачів Інституту після�

дипломної педагогічної освіти Ки�

ївського університету імені Бориса

Грінченка із зразковим колективом

дитячого народного танцю “Го�

пак”.

Керівники ансамблю Інна Бор�

зенкова та Ірина Бєльтюкова зі сво�

їми вихованцями провели майстер�

клас художньої творчості. Юні тан�

цюристи підготували для присутніх

показові виступи різних вікових

груп. Зокрема було проведено на�

родно�сценічний та естрадний уро�

ки, діти показали замальовки з кла�

сичного та народного танцю.

Зустріч завершилась невеликим

концертом, під час якого були

представлені танці народів світу.

Методист Інституту післядип�

ломної педагогічної освіти Київ�

ського університету імені Бориса

Грінченка Лариса Пєчка від імені

всіх гостей подякувала керівництву

навчального закладу, керівникам та

учасникам ансамблю “Гопак” за чу�

довий виступ та приємні враження

від творчої зустрічі.

“Педагогічний колектив нашої

гімназії створює всі можливі умови

для всебічного розвитку дитини,

для формування творчої особисто�

сті,— зазначила, в свою чергу, ди�

ректор гімназії № 267 Людмила

Свирида.— Провідним напрямом

позакласної роботи в освітньому

закладі є гуртки художньо�естетич�

ного спрямування. Серед яких, зок�

рема, зразковий дитячий колектив

народного танцю “Гопак”.

Як повідомили “Хрещатику” ор�

ганізатори заходу, танцювальний

ансамбль було створено у 2001 ро�

ці. Його незмінними керівниками

є Інна Борзенкова та Ірина Бєль�

тюкова — дійсні майстри своєї

справи. Учасники колективу неод�

норазово ставали переможцями та

призерами всеукраїнських та між�

народних конкурсів. У 2008 році

“Гопаку” було присвоєно почесне

звання "Зразковий колектив". Зага�

лом його відвідує понад 90 учнів

гімназії (молодша, середня та стар�

ша групи). В репертуарі колективу

танці народів світу: російські, біло�

руські, італійські, іспанські, ір�

ландські, китайські і, звичайно ж,

українські. Юні танцюристи гімна�

зії № 267 беруть активну участь у

заходах районного та міського рів�

нів, фестивалях, конкурсах, святах,

виступають в дитячих будинках,

влаштовують творчі зустрічі на під�

приємствах і у закладах нашого

міста

Преподобний Феофан, 
єпископ, затворник Вишенський

Саме тут, на Сході, майбутній святитель ґрун�

товно опанував грецьку та французьку мови,

ознайомився з єврейською та арабською. З по�

чатком Кримської війни членів Духовної Місії

відкликали до Росії, й у 1855 році святитель Фео�

фан в сані архімандрита став викладачем Петер�

бурзької Духовної Академії, потім — ректором

Олонецької Духовної Семінарії. З 1856 року архі�

мандрит Феофан — настоятель посольської церк�

ви в Константинополі, з 1857 року — ректор

Санкт�Петербурзької Духовної Академії.

У 1859 році був хіротонізований на єпископа

Тамбовського і Шацького. З метою піднесення

народної освіти єпископ Феофан влаштовував

церковнопарафіяльні та недільні школи, відкрив

жіноче єпархіальне училище. Водночас він дбав і

про підвищення освіти самого духовенства, З

липня 1863 року святитель перебував на Володи�

мирській кафедрі, а в 1866�му за власним прохан�

ням звільнений на спокій до Успенської Вишен�

ської пустелі Тамбовської єпархії. Але не можли�

вістю набуття спокою вабили до себе серце вла�

дики тихі монастирські стіни, вони кликали його

на новий духовний подвиг. Час, що залишався від

богослужіння і молитви, святитель присвячував

письмовим працям. Після Великодня�1872 Фео�

фан йде у затвор. Тоді він пише літературно�бого�

словські праці: тлумачення Святого Письма, пе�

реклад творів древніх отців і вчителів, численні

листи до різних осіб, що зверталися до нього з ди�

вовижними питаннями, з проханням про допо�

могу і настанови. Він зазначав: “Писати — це по�

трібна служба Церкви. Краще вживання дару пи�

сати і говорити є застосування його для напоум�

лення грішників”.

Як священнослужитель Феофаній мав глибо�

кий вплив на духовне відродження суспільства.

Його вчення багато в чому споріднено вченню

старця Паїсія Величковського, особливо у роз�

критті тем про старчество, розумову працю та мо�

литву. Найбільш значні праці святителя Феофа�

на — “Листи про християнське життя”, “Добро�

толюбіє” (переклад), “Тлумачення апостоль�

ських послань”, “Нарис християнської моралі”.

Святитель мирно спочив 19 січня 1894 року, на

свято Хрещення Господнього. При одяганні на

його обличчі засяяла блаженна усмішка. Похова�

ний в Казанському соборі Вишенської пустелі.

Канонізований в 1988 році як подвижник віри і

благочестя, численні твори якого можуть розгля�

датися православними як практичний посібник у

справі християнського спасіння

Інформацію надано Синодальним 
відділом Української Православної 

Церкви

У Голосіївській РДА 
контролюють своєчасну 
виплату зарплати
З метою забезпечення онтролю за своє-

часністю виплати заробітної плати, рошово-
о забезпечення, пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат в Голосіївсь ом районі
діє Тимчасова омісія з питань по ашення за-

бор ованості із заробітної плати при райдержадміністрації. Нещо-
давно за часті представни ів правління Пенсійно о фонд , фінан-
сово о правління, відділ е ономі и, подат ової інспе ції, відділ
статисти и, олови ради дире торів підприємств та ор анізацій Го-
лосієва, Територіальної інспе ції праці в м. Києві та про рат ри Го-
лосіївсь о о район б ло проведено засідання вищезазначеної омі-
сії, на я ом засл хано 32-х ерівни ів підприємств-боржни ів та
підприємств, станов, ор анізацій, на я их заробітна плата виплач -
валася менша від становлено о державою мінімально о рівня. В хо-
ді засідання б ло хвалено рішення щодо проведення перевіро до-
тримання за онодавства про оплат праці на та их підприємствах
район : ТОВ “Рейнбо-Фарма ЛТД”, ТОВ “Земб дінвест”, ТОВ “Ком-
панія Броварія”, Компанія “Іне с рпа ет”, Філія “Конча-Заспівсь е
ДЕУ”

Проаналізували стан звернень 
громадян за 2012 рік
Основним засобом захист пор шених прав є звернення до ор анів

влади. За мин лий рі до Голосіївсь ої РДА надійшло на роз ляд 3822
звернення ромадян, з них 2853 письмових та 969 сних. За своїм ха-
ра тером письмові звернення розподілились на: заяви — 3676 (96 %),
с ар и — 138 (3,8 %), пропозиції — 8 (0,2 %).
Статистичний аналіз зміст звернень дає можливість визначити най-
остріші питання, я і пор ш ють ромадяни своїх листах. На першо-
м місці питання житлово- ом нально о осподарства, я і с ладають
48 % від за альної іль ості звернень, на др ом — житлові питання —
19,6 %
Впродовж 2012 ро оловою Голосіївсь ої РДА та йо о заст пни а-

ми проводились особисті, виїзні прийоми ромадян та прямі (“ арячі”)
телефонні лінії. Зо рема очільни ом район Оле сандром Незналом
б ло прийнято 180 ромадян, заст пни ами олови — 582 меш анця
Голосієва. Протя ом 2012 ро ерівництвом райдержадміністрації
проведено 32 прямі “ арячі” телефонні лінії

На Подолі запровадили 
новий онлайн сервіс — 
“Податковий асистент”
Державна подат ова інспе ція Подільсь о-

м районі Києві звертає ва платни ів подат-
ів, що для передження можливих ризи ів, я і
вини ають рез льтаті с ладання та подання
подат ової звітності, Державною подат овою

сл жбою введено новий онлайн сервіс — “Подат овий асистент” для
с б’є тів осподарювання, я і надсилають звітність в еле тронном ви-
ляді. За йо о допомо ою подат івці інформ ватим ть платни ів про
наявність наст пних розбіжностей: за по азни ами фінансової та по-
дат ової звітності; щодо аде ватності де лар вання подат на приб -
то та середньо ал зево о по азни а; розбіжність в по азни ах де ла-
рацій з подат на приб то та подат на додан вартість; про наяв-
ність подат ово о бор ; наявність заробітної плати, меншої від міні-
мально встановленої За оном; наявність ризи ових онтра ентів та ба-
ато інших. Лист вання індивід альне та абсолютно онфіденційне.
Додат ов інформацію можна знайти на с бсайті ДПС м. Києві:

www.kyiv.sts.gov.ua

Печерська прокуратура 
оскаржила умовне покарання
шахраю, який обманув людей
на 700 тис. грн
Про рат ра Печерсь о о район внесла

апеляційн с ар на виро Печерсь о о рай-
с д , я им до мовно о по арання зас джено
шахрая, я ий шляхом обман заволодів ро-
шима иян на за альн с м майже 700 тис.

рн. Зловмисни , отрий раніше займався адво атсь ою діяльністю,
вводив в оман людей про йо о впливові зв’яз и в ор анах ви онавчої
влади і пропон вав їм допомо в оформленні до ментів на нер хо-
мість та земельні ділян и.
Четверо иян передали йом за алом майже 700 тис. рн для опла-

ти витрат під час приватизації нежитлово о приміщення, оформлення
до ментів БТІ на переплан вання б дин , отримання прое т від-
ведення земельної ділян и.
Натомість зловмисни свої зобов’язання ви он вати навіть не зби-

рався, а роші витратив на власні потреби. Між тим він вважає, що 700
тис. рн отримав за юридичні онс льтації. Ствердж є, що вивчав за-
онодавство, робив виснов и зі спірно о питання, звертався до омпе-
тентних ор анів з сними запитаннями. Остаточно до ментів жодном
з чотирьох иян він не оформив, ос іль и в одном випад змінилося
земельне за онодавство, в решті — потерпілі начебто самі відмовили-
ся від йо о подальших посл .
За виро ом с д шахрая зас джено до 5 ро ів позбавлення волі та

звільнено від відб вання по арання з випроб вальним стро ом на 3
ро и.
Держобвин вачем справі виро ос аржено в апеляційном поряд-
зв’яз з м’я істю призначено о по арання

Дніпровчани організували 
турнір на честь відомого 
футболіста
Мин ло о тижня в Дніпровсь ом районі сто-

лиці відб лося рочисте від риття т рнір з мі-
ні-ф тбол “К бо імені Івана Яремч а”. Гостя-
ми спортивно о заход б ли: ерівни апарат
Дніпровсь ої РДА, перший заст пни олови

Дніпровсь ої районної в м. Києві ор анізації Партії ре іонів Анатолій
Павлен о, заст пни президента федерації ф тбол Києва Фелі с Пет-
ров, олова ромадсь ої ради Ми ола Матьора, засл жений майстер
спорт Іван Яремч . Захід ор анізований ромадсь ими ор анізаціями
“Спорт проти нар оти ів” ( олова — Юрій Верхман) і “Моральний Ко-
де с” ( олова — Юрій Калінч ) за підтрим и Дніпровсь ої РДА, НВК
“Домінанта”. В т рнірі бер ть часть 14 ф тбольних оманд, я і бороти-
м ться за оловний приз — “К бо імені Івана Яремч а”. Фінал зма ань
заплановано на інець березня 2013 ро

У Шевченківській РДА 
відбудеться колегія
24 січня о 15.00 відб деться оле ія в Шев-

чен івсь ій РДА під олов ванням очільни а
район Сер ія Зіміна. Під час наради об ово-
рюватим ть два питання:
Про підс м и роботи Шевчен івсь ої рай-

держадміністрації за мин лий рі та визначен-
ня основних завдань на 2013 рі .

Та звіт про роз ляд звернень ромадян за 2012 рі

Вихованці оле тив дитячо о народно о танцю "Гопа " провели майстер- лас з х дожньої творчості в імназії № 267
Дарниць о о район

Творча з стріч в імназії № 267 завершилась онцертом, під час я о о б ли
представлені танці народів світ

Юні танцюристи ор аніз вали творч з стріч для сл хачів Інстит т
післядипломної педа о ічної освіти Київсь о о ніверситет імені Бориса
Грінчен а

Новини районівМайстер�клас 
з художньої творчості
Його провели в гімназії № 267 Дарницького району вихованці 
колективу дитячого народного танцю "Гопак"

Святитель Феофан Затворни ,
мир Геор ій Васильович Говоров,
народився 23 січня 1815 ро в се-
лі Чернавсь е Орловсь ої бернії в
родині священи а. У 1837 році за-
інчив Орловсь Д ховн Семіна-
рію і вст пив до Київсь ої Д ховної
А адемії. В 1841 році він за інчив
навчання і прийняв чернецтво з ім’-
ям Феофан. Потім ви ладав
Сан т-Петерб рзь ій Д ховній А а-
демії. У 1847-м в с ладі Російсь ої
Д ховної Місії б в направлений до
Єр салима, де відвідав святі місця,
древні чернечі обителі, розмовляв
зі старцями святої ори Афон, ви-
вчав писання отців Цер ви зі старо-
давніх р описів.
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Про створення комунального закладу виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський 
методичний центр закладів культури та навчальних закладів"

Рішення Київської міської ради № 681/8965 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовря


дування в Україні", статті 19 Закону України "Про культуру", статті 19 Закону України "Про освіту", враховуючи наказ Міністерства
культури Української РСР від 28.12.1990 № 395 "Про відкриття обласних (міських) методичних кабінетів учбових закладів мистецтв
і культури" та з метою забезпечення навчального процесу позашкільних навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) міста
Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити комунальний заклад виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський міський мето�
дичний центр закладів культури та навчальних закладів".

2. Затвердити Положення про комунальний заклад виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Ки�
ївський міський методичний центр закладів культури та навчальних закла�
дів", що додається.

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

3.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1
цього рішення.

3.2. Закріпити за комунальним закладом виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський місь�

кий методичний центр закладів культури та навчальних закладів" майно,
необхідне для належного функціонування закладу, на праві оперативного
управління.

3.3. Передбачати видатки на утримання та забезпечення діяльності ко�
мунального закладу виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) "Київський міський методичний центр за�
кладів культури та навчальних закладів" в межах загального обсягу видат�
ків по галузі "Культура і мистецтво" на 2013 та наступні роки.

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

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради 
від 25.05.2011 № 199/5586 "Про затвердження Міської цільової програми 
сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших 

судових органів у місті Києві на 2011
2015 роки"
Рішення Київської міської ради № 675/8959 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та на виконання рі

шення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1036/7272 "Про передачу до сфери управління Територіального управління Держав

ної судової адміністрації України в місті Києві нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва та
внесення змін до рішень Київської міської ради" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Київської міської ради від
25.05.2011 № 199/5586 "Про затвердження Міської цільової програми
сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших
судових органів у місті Києві на 2011 — 2015 роки" згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 25 грудня 2012 року № 675/8959

Зміни та доповнення до рішення Київської міської ради від 25.05.2011 № 199/5586 
"Про затвердження Міської цільової програми сприяння в забезпеченні діяльності судів 

загальної юрисдикції та інших судових органів у місті Києві на 2011 — 2015 роки"
Позиції 2, 10, 12 додатка 2 до Міської цільової програми сприяння в забезпеченні діяльності судів загальної юрисдикції та інших судових органів у

місті Києві на 2011—2015 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 25.05.11 № 199/5586, викласти в такій редакції:

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 
до рішення Київської міської ради 

від 25 грудня 2012 року № 681/8965

ПОЛОЖЕННЯ 
про КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ
ЦЕНТР ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ"

м. Київ 2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальний заклад виконавчого органу Київської міської ради (Ки�

ївської міської державної адміністрації) "Київський міський методичний
центр закладів культури та навчальних закладів" (далі — Центр) є бюджет�
ним неприбутковим комунальним закладом, підпорядкованим Департа�
менту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) (далі — Департамент культури).

Власником майна Центру є територіальна громада міста Києва, від іме�
ні якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

1.2. Центр створений відповідно до рішення Київської міської ради
від__________2012 року №________"Про створення комунального закладу
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) "Київський міський методичний центр закладів культури та
навчальних закладів".

1.3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунко�
вий та інші рахунки в установах банків, користується всіма видами банків�
ських послуг і кредитів, має печатку із своєю назвою, штампи, бланки, має
право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові
права, бути позивачем і відповідачем в суді, займатися діяльністю, яка від�
повідає напрямкам, передбаченим цим Положенням, тощо.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами
України, іншими законодавчими та нормативно�правовими актами України,
рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського
голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації), наказами Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і цим По�
ложенням.

1.5. Повна назва — Київський міський методичний центр закладів куль�
тури та навчальних закладів виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації).

Скорочена — КММЦЗКНЗ.
1.6. Місцезнаходження Центру: бульвар Т. Шевченка, 3, м. Київ, 01004.
2. МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАВДАННЯ
ЦЕНТРУ
2.1. Мета діяльності Центру полягає у:
зборі й аналізі інформації про стан функціонування закладів культури та

навчальних закладів галузі культури міста Києва, розробка пропозицій та
заходів щодо подальшого розвитку та удосконалення закладів культури та
навчальних закладів, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
кадрів галузі культури та мистецтва, удосконалення методик навчання і ви�
ховання обдарованої молоді, формування інтелектуального потенціалу на�
ції, творчої інтелігенції;

здійсненні навчально�методичного та організаційно�правового забезпе�
чення діяльності мистецьких навчальних закладів міста Києва, розробка
пропозицій та заходів щодо подальшого розвитку та удосконалення мис�
тецької освіти, естетичного виховання дітей та молоді, підготовка, перепід�
готовка та підвищення кваліфікації кадрів галузі культури та мистецтва, удо�
сконалення методик навчання і виховання обдарованої молоді, формуван�
ня інтелектуального потенціалу нації, творчої інтелігенції.

2.2. Основними напрямками діяльності Центру є:
моніторинг результативності регіональних проектів і програм у галузі

культури і освіти, в тому числі вивчення, узагальнення та розповсюдження
передового досвіду кращих педагогічних колективів, планування навчаль�
ної, методичної, виховної роботи;

здійснення аналітичної роботи та запровадження результатів моніторин�
гу якості наданих послуг у закладах культури та навчальних закладах галузі
культури;

надання методичної та практичної допомоги районним органам вико�
навчої влади м. Києва у здійсненні державного контролю за виконанням
програм у галузі культури та програм у мистецьких навчальних закладах;

організація та проведення заходів з підвищення кваліфікації керівників та
педагогічних працівників закладів культури та навчальних закладів;

організація і проведення заходів щодо поліпшення діяльності та підви�
щення рівня навчально�виховної роботи, професійної підготовки педагогіч�
них працівників, якості знань учнів та студентів мистецьких навчальних за�
кладів, підпорядкованих виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації);

надання допомоги районним в місті Києві державним адміністраціям у
здійсненні державного контролю за змістом і якістю навчання, виконання
навчальних планів і програм у мистецьких навчальних закладах;

вивчення, узагальнення і розповсюдження досягнень сучасної педагогіч�
ної науки, впровадження досвіду роботи кращих педагогічних працівників,
надання допомоги педагогічним колективам і керівникам закладів освіти
сфери культури в організації та проведенні роботи по вдосконаленню на�
вчально�методичної та організаційної роботи, підготовки навчальних пла�
нів, програм, методичних посібників, репертуарних збірок тощо;

вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду кращих
педагогічних колективів, планування навчальної, методичної, виховної ро�
боти, підготовка методичних рекомендацій;

організація роботи художньої ради Київської дитячої філармонії, місько�
го методичного об'єднання педагогічних працівників початкових спеціалізо�
ваних мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), спри�
яння діяльності міських педагогічних виконавських та творчих колективів;

організація та проведення заходів з підвищення кваліфікації керівників та
педагогічних працівників мистецьких навчальних закладів;

надання методичної та практичної допомоги управлінням культури, ту�
ризму та охорони культурної спадщини районних в м. Києва державних ад�
міністрацій щодо методичного та організаційного забезпечення діяльності
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетич�
ного виховання);

здійснення обліку, аналізу та узагальнення показників професійної ді�
яльності педагогічних працівників з метою забезпечення роботи та участі
в атестаційних комісіях мистецьких навчальних закладів і районних управ�

лінь культури під час проведення щорічної атестації педагогічних праців�
ників;

забезпечення роботи та участі в міській атестаційній комісії Департамен�
ту культури під час проведення щорічної атестації педагогічних працівників;

проведення навчання голів та членів експертних комісій, участь в роботі
Регіональної експертної ради по підготовці, узагальненню матеріалів та
експертній оцінці діяльності початкових спеціалізованих мистецьких на�
вчальних закладів (шкіл естетичного виховання) під час проведення дер�
жавної атестації.

2.3 Основними завданнями Центру є:
проведення моніторингових досліджень у галузі культури та освіти та

оприлюднення результатів таких досліджень;
вивчення, узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань

моніторингу культури, поширення достовірної інформації щодо моніторин�
гових досліджень в закладах культури та навчальних закладах галузі куль�
тури столиці;

налагодження зв'язків з міжнародними організаціями, науково�методич�
ними центрами, громадськими організаціями та центрами з питань обміну
науковою інформацією з метою науково�практичного співробітництва у га�
лузі культури;

надання експертно�консультативних послуг у галузі культури;
підготовку щорічного плану роботи міського методичного об'єднання

педагогічних працівників мистецьких навчальних закладів міста Києва;
організація та проведення міських, регіональних, всеукраїнських фести�

валів, конкурсів, виставок, майстер�класів, відкритих уроків, шкіл вдоскона�
лення педагогічної майстерності, олімпіад, творчих вечорів та презентацій
тощо;

внесення пропозицій щодо поліпшення навчально�виховної роботи, ді�
яльності закладів культури та навчальних закладів;

участь у формуванні державного замовлення на підготовку необхідних
фахівців у галузі культури, працевлаштуванні молодих спеціалістів — ви�
пускників вищих навчальних закладів галузі культури;

створення та координація діяльності комісій по перевірці роботи закла�
дів культури та навчальних закладів;

замовлення підручників, посібників, музичних, художніх творів, створен�
ня на електронно�цифрових носіях відео�, аудіо�, нотної продукції та інших
методичних матеріалів та забезпечення ними закладів культури та навчаль�
них закладів;

проведення науково�практичних конференцій, семінарів, нарад тощо з
питань методичного та нормативного забезпечення діяльності закладів
культури та навчальних закладів;

підготовка щорічного плану роботи міського методичного об'єднання
педагогічних працівників мистецьких навчальних закладів міста Києва;

організація та проведення творчих навчально�методичних заходів: місь�
ких, регіональних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів, виставок;

організація та проведення майстер�класів;
організація та проведення відкритих уроків;
організація та проведення шкіл вдосконалення педагогічної майстерно�

сті;
організація та проведення олімпіад, творчих вечорів та презентацій то�

що;
внесення пропозицій щодо поліпшення навчально�виховної роботи, ді�

яльності мистецьких навчальних закладів;
з метою надання методичної допомоги керівникам та педагогічним пра�

цівникам мистецьких навчальних закладів без додаткових на те повнова�
жень відвідування вступних, перевідних, випускних іспитів, уроків, прове�
дення контрольних перевірок, участь у засіданнях педагогічних рад, пред�
метних (циклових) комісій відділів, кафедр тощо;

участь у формуванні державного замовлення на підготовку необхідних
фахівців, працевлаштуванні молодих спеціалістів — випускників вищих ми�
тецьких навчальних закладів Департаменту культури;

участь у роботі атестаційних комісій мистецьких навчальних закладів;
створення та координація діяльності комісій по перевірці роботи мис�

тецьких навчальних закладів;
створення авторських, експертних груп, запрошення спеціалістів�рецен�

зентів для проведення фахової оцінки методичних розробок, посібників,
підручників та інших методичних матеріалів;

замовлення підручників, посібників, музичних, художніх творів, створен�
ня на електронно�цифрових носіях відео�, аудіо�, нотної продукції та інших
методичних матеріалів;

запрошення режисерів, ведучих та інших творчих та технічних працівни�
ків, створення розпорядчої дирекції по проведенню конкурсів, оглядів, фес�
тивалів, координація роботи журі, організаційних груп, підготовка відповід�
них угод для забезпечення проведення мистецьких заходів — конкурсів, ог�
лядів, фестивалів, концертів, виставок тощо;

проведення науково�практичних конференцій, семінарів, нарад тощо з
питань методичного та нормативного забезпечення діяльності мистецьких
навчальних закладів;

забезпечення мистецьких навчальних закладів нормативними, інструк�
тивними, методичними матеріалами щодо діяльності галузі;

забезпечення роботи авторських груп по удосконаленню навчальних
планів, програм;

укладання угод про співробітництво, обмін інформацією щодо діяльно�
сті мистецьких навчальних закладів.

3. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
3.1. Безпосереднє управління Центром здійснює директор, який при�

значається на посаду і звільняється з посади наказом директора Депар�
таменту культури за попереднім погодженням з заступником голови Ки�
ївської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків
на контрактній основі терміном до 5 (п'яти) років. Директор має заступ�
ників, яких призначає та звільняє з посад за попереднім погодженням з
директором Департаменту культури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

Про припинення комунального автотранспортного підприємства 
Солом'янського району м. Києва

Рішення Київської міської ради № 700/8984 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до статті 104, частин першої, другої та четвертої статті 105, статей 106, 107 Цивільного кодексу України, пункту 30 час


тини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 59 Господарського кодексу України, Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальне автотранспортне підприємство Солом'ян�
ського району м. Києва шляхом приєднання до комунального підприєм�
ства "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації)".

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській дер�
жавній адміністрації) вжити організаційно�правових заходів, передбаче�
них законодавством України, щодо припинення комунального автотранс�

портного підприємства Солом'янського району м. Києва згідно з пунктом
1 цього рішення, створити комісію з реорганізації та затвердити переда�
вальний акт.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

3.2. Директор Центру:
здійснює на основі єдиноначальності керівництво діяльністю Центром;
затверджує посадові інструкції працівників Центру;
приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру згідно з за�

конодавством України;
застосовує до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарно�

го впливу;
затверджує плани роботи Центру;
укладає правочини, підписує документи, пов'язані з діяльністю Центру;
забезпечує подання в установленому порядку фінансової та статистич�

ної звітності та разом з головним бухгалтером Центру персонально відпо�
відає за достовірність та своєчасність подання звітності у порядку, встанов�
леному законодавством України;

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з за�
конодавством України;

подає на затвердження Департаменту культури виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) кошторис
витрат, штатний розпис та організаційну структуру Центру у порядку, вста�
новленому законодавством України;

видає довіреності від імені Центру;
діє від імені Центру без довіреності в усіх органах державної влади, міс�

цевого самоврядування, в підприємствах, установах, організаціях, а також
здійснює інші дії в межах повноважень, передбачених законодавством
України;

видає накази, що є обов'язковими для працівників Центру, у тому числі
щодо заохочення і накладення дисциплінарних стягнень;

забезпечує виконання завдань і напрямків діяльності Центру;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України та

цього Положення.
3.3. Директор несе відповідальність за діяльність Центру.
3.4. Вирішення питання преміювання директора, його заступників, вста�

новлення надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної
допомоги здійснюється Департаментом культури виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ
4.1. Трудовий колектив Центру становлять усі фізичні особи, які беруть

участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а
також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

4.2. Повноваження трудового колективу визначається законодавством
України.

4.3. Трудовий колектив на загальних зборах: розглядає і затверджує
проект колективного договору;

визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Центру
соціальних пільг;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку за спільним по�
данням директора та виборного органу первинної профспілкової організа�
ції.

4.4. Право укладання колективного договору від імені власника надаєть�
ся директору, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним орга�
ну (профкому).

4.5. Працівники Центру, посади яких включені до переліку посад, визна�
чених постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про за�
твердження переліку посад педагогічних та науково�педагогічних працівни�
ків", є педагогічними працівниками.

5. МАЙНО ТА КОШТИ ЦЕНТРУ
5.1. Майно Центру належить до комунальної власності територіальної

громади міста Києва і закріплюється за Центром на праві оперативного
управління.

5.2. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, кош�
ти бюджету м. Києва, а також інші матеріально�фінансові ресурси, вар�
тість яких відображається в його самостійному балансі.

5.3. Джерелами формування майна Центру є:
майно, передане власником або уповноваженим ним органом; 
фінансування за рахунок бюджету м. Києва;
безоплатні або благодійні внески підприємств, організацій, громадян; 
майно, придбане в інших підприємств, організацій;
інші джерела, в тому числі валютні надходження, не заборонені чин�

ним законодавством.
5.4. Кошти, одержані з інших джерел фінансування, використовуються

Центром самостійно у порядку, встановленому власником або уповнова�
женим органом, відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Центр має право за згодою власника або уповноваженого ним ор�
гану у встановленому законодавством порядку відчужувати, здавати в
оренду, передавати в тимчасове безоплатне користування або в позику,
списувати з балансу закріплене за ним на праві оперативного управління
майно в установленому порядку.

6. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
6.1. Центр веде облік своєї роботи та подає інформацію про свою ді�

яльність відповідним державним контролюючим органам за їх вимогою
або у встановлені законодавством терміни. Якщо вимоги виходять за ме�
жі повноважень контролюючих органів, Центр має право їх не виконувати
та оскаржити у відповідних інстанціях.

6.2. Центр здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності і надає статистичну звітність у порядку, встановленому
законодавством України.

6.3. Ревізія та перевірки діяльності Центру проводяться власником або
уповноваженим ним органом у встановленому порядку.

7. ПРИПИНЕННЯ ЦЕНТРУ
7.1. Центр може бути припинений у випадку його реорганізації (злит�

тя, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
7.2. Реорганізація або ліквідація Центру може бути здійснена:
— на підставі рішення власника, у встановленому законодавством

України порядку;
— на підставі рішення суду у порядку та випадках, що передбачені чин�

ним законодавством України.
7.3. Реорганізація чи ліквідація Центру здійснюється комісією (з при�

пинення — ліквідаційною комісією), яка утворюється власником або орга�
ном, що прийняв рішення про припинення. Порядок і строки проведення
припинення діяльності Центру, а також строки заяви претензій кредито�
рами визначаються власником або органом, що прийняв рішення про
припинення діяльності Центру.

7.4. З моменту призначення комісії (з припинення — ліквідаційної ко�
місії) до неї переходять повноваження щодо управління Центром. Комісія
(з припинення — ліквідаційна комісія) складає передавальний акт, розпо�
дільчий баланс, ліквідаційний баланс, подає його на затвердження орга�
ну, який прийняв рішення про припинення діяльності Центру.

7.5. Реорганізація чи ліквідація Центру вважаються завершеними, а
Центр таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запи�
су про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

7.6. При реорганізації або ліквідації Центру працівникам, які звільняю�
ться, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до тру�
дового законодавства України.

Заступник міського голови — 
секретар Київради Г. Герега

Забезпечення
належним
приміщенням
Дарницького
районного
суду м.Києва

1. Реконструкція
приміщення на
вул.Кошиця, 5"а
в м.Києві для
розміщення
частини
Дарницького
районного суду
м.Києва
2. Капітальний
Ремонт
приміщення суду
на вул.
Поліській, З"б

2011"
2015
роки

2012"
2015

КМДА, ГУ
житлового
господарства,
ТУ ДСА в
м.Києві

Бюджет
м.Києва

1000,0 Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

10 Забезпечення
належним
приміщенням
Шевченківсь"
кого
районного
суду м.Києва

Капітальний
ремонт
приміщення на
вул.Дегтярівській,
31, літ. А

2012"
2015

КМДА, ГУ
житлового
господарства,
ТУ ДСА в
м.Києві

Бюджет
м.Києва

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

12 Забезпечення
належним
приміщенням
Київського
апеляційного
господарсь"
кого суду

Поточний ремонт
будівлі на вул.
Шолуденка, 1

2012"
2015

КМДА, ГУ
житлового
господарства,
Київський
апеляційний
господарсь"
кий суд

Бюджет
м.Києва

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста

Залежно
від
обсягів
бюджету
міста
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 23 січня 2013 року

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

3.2. Забезпечити розробку та затвердження проектно�кошторисної до�
кументації в установленому порядку.

3.3. Під час укладання договору підряду на виконання будівельних ро�
біт обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації об'єк�
та.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт.

3.5. Передати у встановленому порядку матеріали після демонтажу
трамвайних колій КП "Київпастранс".

3.6. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою м. Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно�кошторисної документації та реконструкції вул. Братської з де�
монтажем трамвайних колій на вул. Братській та на Контрактовій площі у
Подільському районі до програм соціально�економічного розвитку м. Ки�
єва на 2013 та наступні роки.

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

Голова О. Попов

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

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

–Œ«œŒ–flƒ∆≈ÕÕfl 
Про організацію участі міста Києва у Міжнародній виставці нерухомості 

"МІРІМ
2013"
Розпорядження № 2251 від 12 грудня 2012 року

Відповідно до статті 35 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про здійснення державних за

купівель", статті 10 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" з метою формування позитивного інвестиційного іміджу
міста Києва за кордоном, залучення додаткових іноземних інвестицій у сферу нерухомості міста та для забезпечення участі міста
Києва у Міжнародній виставці нерухомості "МІРІМ
2013"(місто Канни, Франція):

1. Створити робочу групу з підготовки участі міста Києва у Міжнарод�
ній виставці нерухомості "МІРІМ�2013" (далі — робоча група) та затверди�
ти її склад, що додається.

2. Затвердити план організаційних заходів щодо участі міста Києва у
Міжнародній виставці нерухомості "МІРІМ�2013" (місто Канни, Франція),
що додається.

3. Затвердити кошторис витрат, пов'язаних з участю міста Києва у
Міжнародній виставці нерухомості "МІРІМ�2013" (місто Канни, Франція),
що додається.

4. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при
формуванні показників проекту бюджету міста Києва на 2013 рік включи�
ти до бюджетного запиту потребу у видатках на фінансування заходів, по�
в'язаних з підготовкою та участю міста Києва у Міжнародній виставці не�
рухомості "МІРІМ�2013".

5. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) профінансувати
видатки, пов'язані з підготовкою та участю міста Києва у Міжнародній ви�
ставці нерухомості "МІРІМ�2013", за рахунок асигнувань, передбачених у
міському бюджеті на 2012 рік у видатках по КФК 180410 "Інші заходи, по�
в'язані з економічною діяльністю".

6. Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з
кошторисом, затвердженим цим розпорядженням, та в установленому
законодавством порядку:

6.1. Укласти договори на послуги з розробки дизайну та декорування,
монтажу та демонтажу стенда, підготовки рекламних матеріалів (брошу�
ри про місто Київ, брошури окремо по кожному проекту), логістики мате�
ріалів та підбору кваліфікованих стендистів для участі у Міжнародній ви�
ставці нерухомості "МІРІМ�2013".

6.2. Провести процедуру закупівлі послуг з організації участі представ�
ників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) у Міжнародній виставці нерухомості "МІРІМ�2013".

6.3. За результатами проведеної процедури закупівлі укласти договір на
надання послуг з організації участі представників виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Міжнародній
виставці нерухомості "МІРІМ�2013" та здійснити попередню оплату послуг
за оренду виставкової площі для розміщення стенда (66,37 кв. м).

6.4. Профінансувати видатки, пов'язані з участю м. Києва у Міжнарод�
ній виставці нерухомості "МІРІМ�2013", за рахунок коштів, передбачених
Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на передін�
вестиційну діяльність.

7. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М.

Голова О. Попов Про виконання аварійно
відновлювальних робіт після пожежі у житловому
будинку № 3 на вул. І. Мазепи у Печерському районі

Розпорядження № 2294 від 21 грудня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України
місто
герой Київ", "Про регулю


вання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій тех

ногенного та природного характеру" та з метою виконання аварійно
відновлювальних робіт після пожежі у житловому будинку
№ 3 на вул. І. Мазепи у Печерському районі за рахунок державного бюджету України та бюджету міста Києва, в межах функцій ор

гану місцевого самоврядування:

1. Здійснити у 2012 році розробку проектно�кошторисної документації
та виконати аварійно�відновлювальні роботи у житловому будинку № 3 на
вул. І. Мазепи у Печерському районі.

2. Визначити комунальне підприємство Печерського району м. Києва
"Служба замовника Печерського району для визначення виконавця по�
слуг з ремонту приміщень будинків, споруд" замовником робіт, зазначе�
них у пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальному підприємству Печерського району м. Києва "Служба
замовника Печерського району для визначення виконавця послуг з ре�
монту приміщень будинків, споруд":

3.1. Розробити та затвердити в установленому порядку проектно�кош�
торисну документацію на виконання аварійно�відновлювальних робіт.

3.2. Відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупі�
вель" визначити генеральну і підрядну організації на виконання робіт, за�
значених у пункті 1 цього розпорядження.

3.3. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо по�
рядку виконання будівельних робіт.

3.4. Під час виконання робіт дотримуватись норм і правил безпеки у
будівництві.

3.5. Підготувати та подати до виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації) звернення з відповідними
розрахунками та обгрунтуваннями для виконання аварійно�відновлюваль�
них робіт у житловому будинку № 3 на вул. І. Мазепи у Печерському райо�
ні за рахунок бюджету міста Києва.

4. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

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

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 19 січня 2005 року № 42 "Про реконструкцію транспортної

розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі"
Розпорядження № 2260 від 18 грудня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" частини 1 статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 34 Зако

ну України "Про регулювання містобудівної діяльності", статті 6 та статті 26 Закону України "Про дорожній рух", в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

Пункт 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від
19 січня 2005 року № 42 "Про реконструкції транспортної розв'язки на
Поштовій площі у Подільському районі" доповнити підпунктами 3.10.�
3.12. такого змісту:

"3.10. В складі проекту реконструкція транспортної розв'язки на По�
штовій площі у Подільському районі передбачити можливість будівництва
об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоуст�

рою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва у встановле�
ному порядку.

3.11. Роботи, зазначені в підпункті 3.10. цього пункту, виконати за
кошти інвестора, залучені у встановленому порядку.

3.12. У встановленому порядку вирішити майново�правові питання.".

Голова О. Попов

Про внесення змін у додаток 2 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 15.03.2012 № 401 "Про фінансування заходів міської цільової програми "Со

ціальне партнерство" у 2012 році"
Розпорядження № 2273 від 19 грудня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 17.02.2011 № 23/5410
"Про затвердження міської цільової програми "Соціальне партнерство" на 2011
2015 роки" та у зв'язку з перейменуванням громад

ської організації:

1. Позицію 38 додатка 2 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.03.2012
№ 401 "Про фінансування заходів міської цільової програми "Соціальне партнерство" у 2012 році" ( в редакції розпорядження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.08.2012 № 1403) викласти у такій редакції:

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

Про підсумки осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліпшення
санітарного стану міста у 2012 році
Розпорядження № 2278 від 19 грудня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 9 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.09.2012 № 1598 "Про проведення осіннього місячника з благоустрою,
озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2012 році", рішення № 13 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2012 "Про підсумки проведення осіннього місячника з бла

гоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2012 році", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Визнати кращими в організації та виконанні заходів осіннього місяч�
ника з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у
2012 році:

1.1. Серед районів міста:
Печерський район — перше місце;
Оболонський район — друге місце;
Шевченківській, Солом'янський, Дарницький райони — третє місце; 
Голосіївський район — четверте місце;
Святошинський, Дніпровський райони — п'яте місце;
Деснянський район — шосте місце;
Подільський район — сьоме місце.
1.2. Серед міських управлінь та підприємств:
ККО "Київзеленбуд" — перше місце;
КК "Київавтодор" — друге місце;
Головне управління освіти і науки — третє місце
1.3. Серед підприємств районних в місті Києві державних адміністрацій:
Управління житлово�комунального — перше місце;
господарства Печерського району
КП "Дирекція з управління та — друге місце;
обслуговування житлового фонду"
Солом'янського району
Управління житлово�комунального — третє місце.
господарства Оболонського району
КП ШЕУ Печерського району — перше місце;
КП ШЕУ Солом'янського району — друге місце;
КП ШЕУ Шевченківського району — третє місце.
КП УЗН Оболонського району — перше місце;

КП УЗН Солом'янського району — друге місце;
КП УЗН Шевченківського району — третє місце.
2. Рекомендувати:
2.1. Керівникам головних управлінь, управлінь виконавчого органу Ки�

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), міських і
районних комунальних підприємств, організацій і установ за підсумками
роботи в період осіннього місячника з благоустрою, озеленення та поліп�
шення санітарного стану міста у 2012 році заохотити кращих працівників
за особистий внесок у поліпшення благоустрою міста у межах коштів
фонду оплати праці.

2.2. Районним в місті Києві державним адміністраціям за рахунок кош�
тів, передбачених на поточний благоустрій, заохотити активних учасників
виконання заходів осіннього місячника з благоустрою, озеленення та по�
ліпшення санітарного стану міста у 2012 році.

3. Керівникам головних управлінь, управлінь, відділів та інших структур�
них підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації), головам районних в місті Києві державних ад�
міністрацій спрямувати зусилля підпорядкованих їм підприємств, органі�
зацій та установ на екологічне оздоровлення територій, водойм, повітря,
виконання комплексних загальноміських програм. Розпочати накопичення
ресурсів для організованого проведення весняного двомісячника з благо�
устрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста у 2013 році.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків та голів районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов

Про внесення змін до пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01 березня 

2012 року № 342 "Про прокладання водопроводу на вул. Деміївській 
до житлових будинків з об'єктами соціального призначення та підземним 
паркінгом на просп. Червонозоряному, 150
162 у Голосіївському районі"

Розпорядження № 2293 від 21 грудня 2012 року
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про дорожній рух", враховуючи звернення Публічного

акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд" від 04.10.2012 № 7868/0/2
12, в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

У пункті 1 розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 01 березня 2012 року
№ 342 " Про прокладання водопроводу на вул. Деміївській до житлових
будинків з об'єктами соціального призначення та підземним паркінгом на

просп. Червонозоряному, 150�162 у Голосіївському районі" цифри
"30.09.2012" замінити словами та цифрами "30 квітня 2013 року".

Голова О. Попов

Про реконструкцію вул. Братської з демонтажем трамвайних колій 
на вул. Братській та на Контрактовій площі у Подільському районі

Розпорядження № 2305 від 24 грудня 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту "а" частини 1 статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 23 Зако


ну України "Про дорожній рух", статті 19 Закону України "Про автомобільні дороги", з метою приведення до належного технічно

го стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів вул. Братської у Подільському районі, в межах функцій органу місце

вого самоврядування:

1. Здійснити розробку проектно�кошторисної документації та рекон�
струкцію вул. Братської з демонтажем трамвайних колій на вул. Братській
та на Контрактовій площі у Подільському районі.

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

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

організації на виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього
розпорядження, на конкурсних торгах в установленому поряд�
ку.

В зв'язку з технічною помилкою вносимо зміни до публікації розпорядження виконавчого органу Київради (Київської міської
державної адміністрації від 05 грудня 2012 року № 2177 "Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адмі

ністрації від 28 вересня 2005 року № 1805 "Про затвердження Положення про Головне управління охорони культурної спадщини
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", а саме: у додатку цифри "02231933" за

мінити на "33746799".

Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 30 квітня 2008 року № 608
Розпорядження № 2327 від 26 грудня 2012 року

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 "Про Порядок визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам", в зв'язку з необхідністю внесення змін до персонального складу комісії з вирішен

ня земельно
майнових питань та визначення і відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам:

Внести зміни у додаток 1 до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня 2008
року № 608 "Про створення комісії з вирішення земельно�майнових питань і визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористу�
вачам" (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28 березня 2011 року
№ 425), виклавши його в редакції, що додається.

Голова О. Попов

Про зміни в режимі роботи станції метрополітену "Політехнічний інститут" 
у зв'язку з капітальним ремонтом ескалаторів

Розпорядження № 2390 від 29 грудня 2012 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення проведення планового

капітального ремонту ескалаторів на станції метрополітену "Політехнічний інститут" комунального підприємства "Київський мет

рополітен", в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Дозволити комунальному підприємству "Київський метрополітен":
1.1. Провести з 09 січня 2013 року до 24 травня 2013 року капітальний

ремонт ескалаторів на станції метрополітену "Політехнічний Інститут".
1.2. Закривати станцію "Політехнічний інститут" на вхід щоденно у ро�

бочі дні з 7 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв. для забезпечення перевезень па�
сажирів на поверхню двома ескалаторами.

1.3. За необхідності в разі значного збільшення пасажиропотоку на ви�
хід закривати станцію "Політехнічний інститут" на вхід для організації без�
печного виходу пасажирів із станції.

1.4. Завчасно поінформувати пасажирів на станціях метрополітену че�
рез оголошення та через гучномовне оповіщення про зміни в режимі ро�
боти станції метрополітену "Політехнічний інститут".

2. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 09 січня 2013
року до 24 травня 2013 року на період закриття станції метрополітену "Полі�
технічний інститут" на вхід для пасажирів у разі необхідності внести зміни в ро�
боту міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

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

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

Голова О. Попов

Про перейменування притулку для дітей Служби у справах дітей виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 2295 від 21 грудня 2012 року
Відповідно до ст. 11, 11
1 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Типового поло


ження про притулок для дітей служби у справах дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 565,
Типового положення про центр соціально
психологічної реабілітації дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28.01.2004 № 87, враховуючи погодження Міністерства соціальної політики України від 31.10.2012 № 11654/0/14
12/57, з метою
оптимІзацІЇ мережі закладів соціального захисту дітей, організації діяльності Із надання комплексної допомоги дітям щодо їх ре

абілітації та соціалізації, повернення до біологічної сім'ї, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1. Перейменувати притулок для дітей Служби у справах дітей виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) у Центр соціально�психологічної реабілітації дітей Служби у спра�
вах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

2. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації):

2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання зазначе�
ного розпорядження.

2.2. Затвердити положення про Центр соціально�психологічної реабі�
літації дітей Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).

2.3. Щорічно під час складання бюджетного запиту враховувати видат�
ки на утримання Центру соціально�психологічної реабілітації дітей на 12
лІжко�місць. У 2012 році фінансування Центру соціально�психологічної
реабілітації дітей проводити за рахунок коштів передбачених в бюджеті
міста Києва на утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям,
які опинилися в складних життєвих обставинах.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо�
відно до розподілу обов'язків забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

Голова О. Попов

38 Громадська організація "Системна допомога дітям з аутизмом "Маленький принц" 50,0 50,0 "
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Хрещатик 23 січня 2013 року

В Києві пройде ювілейний
концерт Євгенія Євтушенка
Відвідувачі почують не лише авторську поезію, а й пісні на його вірші
Марія БЄЛЯЄВА
“Хрещатик”

Сьо одні в Національном
палаці “У раїна” відб -
деться м зично-поетичний
вечір видатно о російсь о-
о літератора с часності
Єв енія Євт шен а та “Ра-
діоБенд Оле сандра Фо-
іна” “М зи а Поезії”. В
онцерті поєднаються по-
етична ласи а та нові
твори, я і проде лам є
сам автор, а та ож неза-
б тні во альні хіти й свіжі
омпозиції ви онанні м -
зично о рт Фо іна, йо о
солісто та остей вечора.

У липні минулого року відомому

поету�шестидесятнику Євгенію Єв�

тушенко виповнилося 80 років, а

його твори давно увійшли в класику

спочатку радянської, а пізніше ро�

сійської літератури. Євгеній Олек�

сандрович до цього часу не давав в

Україні авторських концертів такого

рівня, які би включали в себе не ли�

ше його неперевершену поезію, а ще

й улюблені багатьма поколіннями

пісні на його вірші у сучасній оброб�

ці. “В 2011 році на ювілейному вечо�

рі Раймонда Паулса разом із Радіо�

Бендом лунала поезія Євгенія Євту�

шенка на музику латвійського ком�

позитора. Я побачив, як сприймає її

публіка, пізніше познайомився із

новою поезією митця. Так виникла

ідея спільного музично�поетичного

вечора,— розповів Олександр Фо�

кін.— Євгеній Євтушенко створив

багато хітів, які з’явились в резуль�

таті співпраці з різними композито�

рами, такими як Едуард Колманов�

ський, Давид Тухманов, Раймонд

Паулс, Арно Бабаджанян, але цей

масив незаслужено недооцінюють.

Це геніальна поезія, тому виконав�

ців концерту “Музика Поезії” ми

просили добре попрацювати, щоби

в першу чергу доносити зміст творів.

Вечір і поява на ньому Євгенія Євту�

шенка — справді знакова для нас

подія”.

Концерт складатиметься з одного

відділення, до якого увійшли як

ранні, так і сучасні твори. Геніаль�

ного поета на сцені привітають вже

добре знайомі киянам латвійський

співак, переможець конкурсу “Нова

Хвиля” Інтарс Бусуліс, який вико�

нає пісні на музику Раймонда Паул�

са “Лучше уходи”, “Я люблю тебя

больше природы” и “Эта женщина

моя”, популярний московський ви�

конавець Леуш Любіч з композиці�

ями на музику Давида Тухманова

“Любовь — дитя планеты”, “Люби�

мая, спи”, а також народний артист

України Фермій Мустафаєв, якому

випала честь заспівати твори на му�

зику Арно Бабаджаняна, відомі у

виконанні Мусліма Магомаєва —

“Не спеши”, “Чертово колесо”. Та�

кож публіка зможе почути відомі

“Бежит река”, “Сережка ольховая”

та “Крещатик” з несподіваною ре�

повою імпровізацією, пісню, яку

сам автор називає вуличною, хваць�

кою та молодіжною. На концерті

буде багато відкриттів, обіцяють ор�

ганізатори. І, без сумніву, унікаль�

ним подарунком для шанувальни�

ків поезії стане зустріч із самим ав�

тором.

Напередодні концерту пан Євту�

шенко залюбки ділився власними

думками щодо ролі поета та поезії.

“Поет в Росії — це більше, ніж по�

ет, це особистість. Звісно, має буде

професіоналізм, але його замало в

мистецтві,— впевнений він.— По�

езія — це найбільш сповідальне

мистецтво. Певно, тому немає

жодного великого твору, який про�

славляє чи утверджує зло. Поет мо�

же писати начебто про себе, але на�

справді про всіх, його почуття від�

гукуються в інших. В мене є вірш

“Самотність”, і зараз багато слуха�

чів в пострадянських республіках

сприймають його не лише як твір

про кохання, а й як про любов до

втраченої Батьківщини. Його ідея

розрослася до непередбачених роз�

мірів”. Сьогодні, вважає видатний

поет, в людях не вистачає смаку. Як

казав Борис Пастернак: “Одна з

найстрашніших речей у вихованні

людини — коли їй прищеплюють

поганий смак”. Вульгарність та

стадне почуття, на думку Євгенія

Євтушенка, може завести куди зав�

годно і проявитися в будь�якій

сфері — в музиці чи то в політиці.

“Не розумію, як 8 мільйонів росіян

на виборах могли проголосувати за

Жириновського”,— ділиться він.

“Наше майбутнє залежить від того,

наскільки в нас збережеться все�

світня чуйність, адже найбільшою

мрією людства завжди було братер�

ство, патріотизм не лише до влас�

ної країни, а й усього людства”,—

переконує поет. Зануритися в твор�

чий світ Євгенія Євтушенка з його

поезію, покладеною на музику чи

прочитаною автором, киян запро�

шують 23 січня о 19 годині в Націо�

нальний палац “Україна”. Концерт

“Музика Поезії” буде записаний на

DVD та СD за допомогою сучасної

техніки, тож згодом переглянути

його зможуть усі бажаючі

Столичних кіноманів 
запрошують на французьке кіно
В рамках фестивалю покажуть п’ять гучних прем’єр
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 24 до 30 січня К льт рном цен-
трі “Кінотеатр “Київ” відб деться
фестиваль “Вечори франц зь о о і-
но”. Традиційно столичним лядачам
представлять панорам франц зь их
інопрем’єр 2012 ро . Протя ом
тижня відвід вачі інотеатр мож ть
побачити омедії “Кохання на інчи-
ах пальців”, “Психи”, “Ш рхіт би-
ів льод ”, “Вели а вечір а” та дра-
м “Рай ч довись ”.

Щорічний фестиваль “Вечори французького

кіно” проходить вже увосьме. Всі фільми транс�

люватимуться мовою оригіналу з українськими

субтитрами, тож глядачі зможуть цілком порину�

ти в атмосферу любовних перипетій та сімейних

драм пересічних французів.

Цього року киянам пропонують переглянути

п’ять яскравих стрічок. Комедія “Кохання на кін�

чиках пальців” (24 січня о 19.30, 27 січня о 21.00)

переносить глядача у Францію кінця 50�х років.

Головна героїня Роза (Береніс Бежо, “Артист”,

“Історія лицаря”) мешкає в провінції зі своїм

батьком, заручена з найвигіднішим нареченим їх

містечка, і, здавалося б, їй визначене тихе спокій�

не життя домогосподарки. Проте все змінюється,

коли вона зустрічає красеня Луї (Ромен Дюрі,

“Доберман”, “Моє серце битися перестало”,

“Серцеїд”), разом з яким їм належить підкорити

весь світ. Божевільна комедія “Психи” (25 січня о

21.00, 26 січня о 19.00, 29 січня о 19.00) розповідає

про такого собі Франсуа (Ерік Елмосніно, “Генс�

бур. Любов хулігана”), який щойно виписався зі

шпиталю для душевнохворих і має одну мету —

повернути Анну, кохання всього його життя.

Продовжує цей перелік чорна комедія “Шурхіт

кубиків льоду” (26 січня о 21.00, 27 січня о 19.00,

30 січня о 19.00) — історія письменника�алкого�

ліка з фобією онкологічної хвороби, що починає

переслідувати його в образі чоловіка середніх ро�

ків. Режисером та автором сценарію цієї картини

став неперевершений майстер чорної комедії

Бертран Бліє (“Вальсуючі”, “Приготуйте носо�

вички”).

В драмі “Рай чудовиськ” (28 січня о 19.00, 29

січня о 21.00) йдеться про господаря зоомагазину

“Рай чудовиськ” Домініка. Після сварки з дружи�

ною він забирає дітей і ховається з ними в готелі

на лижному курорті. Владний і ревнивий батько

створює світ ілюзій, щоби повернути прихиль�

ність сина і доньки, які, як з’ясовується, люблять

його, незважаючи на всі дивацтва.

І, нарешті, комедія в стилі панк “Велика вечірка”

(24 січня о 21.40, 25 січня о 19.00, 28 січня о 21.00, 20

січня о 21.00) — це історія маленької сімейної рево�

люції й про те, що punk not dead. Її герої — несхожі

брати Бонзіні, один з яких працює продавцем в тор�

говому центрі, а інший уявляє себе найстарішим в

Європі панком з собачкою. Коли в житті старшого і

правильного Бонзіні настає криза — його звільня�

ють з роботи і він позбавляється даху над головою —

брати поновлюють спілкування

Одна з артин, омедія "Кохання на інчи ах пальців" перенесе лядача Францію інця 50-х ро ів та
по аже неймовірн любовн історію
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Відповіді на сканворд 

Єв еній Євт шен о пообіцяв, що на йо о ювілейном онцерті відвід вачів че ає
ба ато від риттів
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ОГОЛОШЕННЯ

Інстит т соціоло ії НАН У раїни о олош є про намір
передати нер хоме державне майно в оренд , а саме:
частин нежитлових приміщень підвал площею 180 в. м
за альною вартістю 1 453 691 рн (визначена незалежною
оцін ою).

Майно передається в оренд з метою розміщення афе,
барів, я і здійснюють продаж товарів піда цизної р пи.

Адреса приміщення: м. Київ, в л. Шов овична, 12.

За довід овою інформацією звертатись за тел.: 255-61-44,
255-61-45.

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне
правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо :
279-27-86, 279-27-93.

Оболонсь ий районний с д м. Києва ви ли ає я відповідача Сма Ірин
Павлівн по цивільній справі №2-2605/6417/12 за позовом Сма и І ора
Валентиновича до Сма и Ірини Павлівни про розірвання шлюб , в с дове засідання,
я е призначене на 25 січня 2013 ро на 12.00.

Адреса с д : м. Київ, в л. Тимошен а, 2-Є, аб. №21, с ддя Кричина А.В. У разі
неяв и, справ б де роз лян то відс тності відповідача.

ПрАТ "Київспецтранс" повідомляє про втрат а т передачі нер -
хомо о майна власність від ритом а ціонерном товариств
"Київспецтранс" № 694 від 28 жовтня 1999р., виданий державним
ор аном приватизації ре іональним відділенням ФДМ У раїни по
м. Києв .

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а
Місцезнаход-

ження
За альна

площа, в.м
Цільове ви ористання

приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт а

1

П блічне а ціонерне
товариство "Київенер о"

в л. І. Фран а, 5, м. Київ,
01001, тел. 207-61-54

1 поверх
в л.

Лятошинсь о о,
14-А

43,73 Пер арня

2 ро и 364 дні

Станом на 31.10.2012

38,31 1675,08

15,27
Центр соціально-

психоло ічної допомо и
4,79 73,11

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

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на лютий 2013 р.

1 п’ятниця
Ярослав Стельмах ЕММА "Спо са та бажання" за романом
Г. Флобера "Мадам Боварі"

2 с бота КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ" пісенний роз ляй

3 неділя
Для дітей! ЗОРЯНИЙ ХЛОПЧИК
за мотивами азо Ос ара Уайльда

3 неділя
Даріо Фо, Фран а Раме "Я ЧЕКАЮ ТЕБЕ, КОХАНИЙ!.."
фарс-дете тив

5 вівторо
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

6 середа
7 четвер

НІЧ КОХАННЯ за п’єсою Степана Васильчен а «Не співайте,
півні, не вменшайте ночі»

8 п’ятниця
ПРИСТРАСТІ ДОМУ ПАНА Г.-П. водевіль-модерн за п’єсою
Олени Пчіл и "С жена — не о жена"

9 с бота
10 неділя

Ів Жаміа АЗАЛІЯ
лірична омедія на 2 дії

12 вівторо
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

13 середа
14 четвер

КАМІННА ЗАЛА Кен Людви ПРИМАДОННИ
омедія на 2 дії

14 четвер
15 п'ятниця

Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

16 с бота
17 неділя

Ярослав Стельмах ГРА НА КЛАВЕСИНІ
"лав сторі" на вітчизняном ґр нті"

19 вівторо
20 середа

Франсіс Вебер ВИПАДОК У «ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС»
дете тивно-е сцентрична омедія

21 четвер
22 п'ятниця

Жан-Батіст Мольєр УЯВНО ХВОРИЙ омедія на 2 дії

23 с бота
о 15.00

У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

23 с бота
Жан Ан й ГЕНЕРАЛИ У СПІДНИЦЯХ
франц зь а омедія на 2 дії тіль и для дорослих

24 неділя КОКТЕЙЛЬ "ФА-СОЛЬ" пісенний роз ляй

27 середа
У КИЄВІ, НА ПОДОЛІ ... АБО Є " ГДЄ ВІ СОХНІТЄ
БЄЛЬЙО ?" ородсь а бай а з піснями, танцями та цимісом
за мотивами водевілю М.Янч а "По ярмар "

28 четвер
1/03 п'ятниця

Панас Са са ансь ий
ШАНТРАПА жарт на 1 дію

Почато вистав о 19.00
Х дожній ерівни театр народна артист а У раїни Ірина КЛІЩЕВСЬКА

Інформаційний спонсор

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ)

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
22094

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

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

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

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

Футбол. Вітчизняна молодіжна збірна вийшла 
в 1/4 фіналу Кубка Співдружності 
Вчора в третьом матчі р пово о т рнір К б а Співдр жності мо-

лодіжна збірна У раїни з ф тбол U-21 здоб ла впевнен перемо .
Підопічні Сер ія Ковальця роз ромили оманд Т р меністан з рах н-
ом 5:0, інформ є офіційний сайт ФФУ. У раїнці вирішили всі питання
щодо переможця матч ще першій половині з стрічі. Протя ом пів-
одини ри нападни донець о о "Метал р а" Віталій Іван о оформив
д бль. Півзахисни иївсь о о "Арсенал " Оле сандр Філіппов забив
третій м’яч вже перед свист ом на перерв . В др ом таймі наші
співвітчизни и продовжили тис на ворота с перни ів і швид о дося -
ли спіх . Форвард иївсь ої "Оболоні" Юрій Я овен о засм тив ол і-
пера т р менсь ої збірної на 52-й хвилині, додавши до власно о о-
льово о а тив ще й вл чний дар за сім хвилин до завершення поє-
дин . Та им чином, молодіжна збірна У раїни, набравши дев’ять очо
трьох матчах і не проп стивши жодно о м'яча, ви рала р п "С" і

вийшла до чвертьфінал

Фехтування. Українські шпажисти вдало 
розпочали змагальний рік 
З бронзової на ороди омандно о етап б а світ почали сезон
раїнсь і шпажист и. Яна Шемя іна, Анфіса Поч алова, Олена Кри-

виць а та Анастасія Івчен о в понеділо піднялися на третю сходин
п’єдестал пошани столиці Катар Дохі. Щоби завоювати медалі, на-
ші дівчата в 1/8 фінал здоб ли перемо над збірною Гон он
(45:29), чвертьфіналі перемо ли амери ано (43:38), але півфіналі
пост пилися збірній Китаю (35:45). Одна поєдин за бронз ра-
їн и спромо лися мінімально перемо ти представниць Італії (45:44).
Лідерами т рнір стали ривдниці наших спортсмено – итаян и. У
матчі за золото вони роз ромили оманд Естонії – 45:33

Велоспорт. Наші спортсмени завоювали два
срібла на етапі Кубка світу з велотреку 
В А ас альєнтес (Ме си а) пройшов третій етап К б а світ з ве-

лоспорт на тре . У раїнсь і велосипедисти вибороли дві срібні на-
ороди. Сер ій Ла ті і Михайло Радіонов дисципліні, де за ожен
проміжний фініш нарахов ються оч и, по азали др ий рез льтат,
набравши 3 п н ти. На 40- ілометровій дистанції наш д ет пост пив-
ся с перни ам із Франції і залишив позад он рентів зі Швейцарії. В
за альном залі К б а світ раїнсь а чоловіча збірна посідає др -

позицію, пост паючись франц зам. У жіно в омандній онці пе-
реслід вання на 3000 м збірна У раїни с ладі Тетяни Клімчен о, Іван-
ни Боровичен о, Ганни На ірної і Валерії Кононен о та ож завоювала
срібло, пост пившись лише анадій ам. Варто зазначити, що в за-
альном залі К б а світ в чоловічих омандних пере онах переслі-
д вання на 4000 м наша оманда зам н ла перш трій , проп стив-
ши вперед представни ів Швейцарії та Росії

Температура — 6°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура — 5°С

Атм. тиск 740 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 82 %

Температура — 7°С

Атм. тиск 741 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 85 %

Прогноз погоди на 23 січня 2013 року

ОВНИ, природний індивід алізм вам належить поєдн вати з
омандним д хом і терпимістю до ч жих д мо , пра н ти об’є -
тивності. При вирішенні б дь-я их питань пам'ятайте: одна о-
лова добре, а дві — раще. Добр ідею слід не лише об овори-
ти, а й не айно випроб вати.
ТЕЛЬЦІ, лінощі, онсерватизм — то ваше альмо, налашт й-

теся на динамічн хвилю, не пасіть задніх, оли вмієте ло ічно
мислити — більшість поточних завдань вирішите е спромтом.
Я що сит ація вима ає піти новим шляхом, сміливо е спери-
мент йте! З техні ою, еле троні ою, засобами інформації ви на
"ти", що створює ч дові мови для прод тивної діяльності.
БЛИЗНЯТА фонтан ють олосальною енер ією, тож аби не

п стити шанс, не розслаблюйтеся — і ви опинитесь форт н-
ном потоці обставин, ма симально продемонстр вавши ба-
атство природних талантів, творчих здоб т ів, ділових нави ів.
Сміливіше, на вас очі ють лаври перемо и на всіх фронтах, і
на сердечних та само!
РАКИ, зась сантиментам, зад шевні бесіди, перемивання

істочо — не ваше ампл а. Ви бойовий енерал таємно о
фронт , здатний на про ресивні "перевороти". Не рвіться на
передов — діючи за лашт н ами і тримаючи зв'язо із потріб-
ними надійними людьми, відч ватимете себе впевнено та захи-
щено і неодмінно дося нете поставленої ори інальної мети —
я індивід альної, та і оле тивної.
ЛЕВИ, я що вас ба ато др зів або є ори інальні сторонні

інтереси — життя б де ч довим! А спроби зосередитися на р -
тині і дотрим ватися повся денно о рафі а не ви лич ть нічо-
о, о рім н дь и і бажання швидше вирватися на волю. Але б -
дете по-справжньом щасливі, оли відч ватимете поряд пле-
че др а і б дете робити одн з ним справ .
ДІВИ мають діяти оперативно і мислити в про ресивном

лючі, тіль и тоді ваші знання принес ть реальн ористь. А -
тивніше ви ористов йте свої вміння спіл вання з людьми, на-
вич и поводження з техні ою, інстр ментами, засобами зв'яз-
, омп'ютерними про рамами. Ува а ар’єристам — це зоря-

ний час для підвищення на посаді, визнанні професійних зас-
л . Поважайте ерівни а!
ТЕРЕЗИ — блис чий неформальний лідер в оле тиві, я о-

о офіційні "портфелі" мало ці авлять. Вас може не приваблю-
вати рісло боса, проте до вподоби посада позаштатно о о-
респондента, вільно о х дожни а або мандрівни а.
СКОРПІОНИ, самітнення — одна з найбільших помило ,

я их ви здатні прип ститися. Це день оле тивних дій, обмін
д м ами, а тивної взаємодопомо и. Що більше вас др зів в
різних р пах, співтовариствах і становах, то простіше б де
реаліз вати плани, зала одити проблеми з бор ами, спад ом,
розділом майна.
СТРІЛЬЦІ, ч дова пора (до обід ) для б дь-я их оле тивних

починів, спішної партнерсь ої діяльності. Проявляйте щед-
рість, б дьте демо ратичними, не тя ніть овдр на себе і не
вима айте вінчати своє чоло лаврами, а дипломатично діліть з
оточенням ініціатив та спіх. Тоді поп лярності додасться.
Подр жнє життя стабіліз ється завдя и с місним справам та
інтересам, тісній взаємодії з дітьми, ріднею.
КОЗОРОГИ, ваші робочі обов'яз и мож ть звестися до ін-

тернет-лист вання, роботи з те стами, пош даних, об ово-
ренню планів, навчання нових співробітни ів. Тримайте напо о-
тові засоби зв'яз , отриман інформацію ви ористов йте не-
айно. До посадово о авторитаризм не вдавайтеся, а роз м-
но діліть з оле ами повноваження, приймайте пропозиції про
допомо та співпрацю. Діставши відмов , людина може вже не
зверн тися до вас др е.
ВОДОЛІЇ, на життєвом небосхилі сяє сонце дачі, беріться

за найс ладніші справи (і романтичні теж) — впораєтеся! Ба а-
тьох че ає спіх бізнесі, спорті, технічній творчості, інтеле т -
альній, ромадсь ій діяльності і оханні. Б дьте помітними, не
прихов йте потаємних заповітних бажань, дайте вихід ори і-
нальним творчим імп льсам, тоді нав оло вас швидше збер ть-
ся помічни и, прихильни и, однод мці, омріяні "сердечні прин-
ци". Стос н и "бать и-діти" пережив ть бла одатн трансфор-
мацію.
РИБИ, б ти володарями сит ацій і не сподівайтеся — еро-

єм дня визначено б ти іншим. По ірно тя ніть важ сл жбов
лям , підлаштов ючись під ч жі сма и, потреби, інтереси,
займайтеся хатнім осподарством, латайте дір и в психоло іч-
ній а рі родини. І пам’ятайте: до липня ваша сім’я та оселя під
бла ословенним по ровом Всевишньо о, тож не ос верняйте її
ріховодними вчин ами, бо т т вам дається ба ато чо о в ре-
дит!

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 3  С І Ч Н Я

ранок день вечір

Марія Шарапова 
та Лі На визначать першого
фіналіста Australian open
Серед чоловіків на передостанньому етапі боротьби турніру 
зустрінуться Новак Джокович та Давид Феррер
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

На австралійсь ом онти-
ненті триває т рнір серії
Вели о о шолом —
Australian open. Наразі
стали відомі перші півфі-
налісти жіночих і чоловічих
зма ань. Першою до 1/2
потрапила итаян а Лі На,
я а дещо несподівано ви-
явилася сильнішою за те-
нісист з Польщі А неш
Радвансь — 7:5, 6:3. В
іншій з стрічі одна з фаво-
рито зма ань росіян а
Марія Шарапова здолала
опір своєї співвітчизниці
Катерини Ма арової — 6:2,
6:2. Переможці обох пар і
поборються за п тів
фінал. Серед чолові ів
перш фінальн пар с ла-
д ть серб Нова Джо ович
та іспанець Давид Феррер.

В дев’ятий день змагань на

Australian Open завершилися матчі

1/4 фіналу в одиночних і парних

розрядах. У жіночій турнірній сітці

на цій стадії доля звела двох росі�

янок — Марію Шарапову і Катерину

Макарову. Звісно, фаворитом у

своєрідному російському дербі, в ці�

лому як і всіх змагань, була друга ра�

кетка світу, але ніхто не гарантував

Шараповій перемоги. Її суперниця

досить достойно себе проявила у по�

передніх турнірах, про що говорить і

19�й номер посіву на першому в се�

зоні турнірі Великого шолома.

На шляху до передостаннього ета�

пу турніру Катерина Макарова вже

встигла здолати найкращу фран�

цузьку тенісистку Маріон Бартолі та

п’яту ракетку світу Анжеліку Кербер

з Німеччини. І нехай Шарапова на

нинішньому Відкритому чемпіонаті

Австралії громить усіх суперниць

безжально, в матчі з Макаровою їй

все ж довелося докласти чималих зу�

силь. Початок першого сету прой�

шов у рівній і впертій боротьбі. Ка�

терина відкрила рахунок у матчі і

певний час намагалася не поступа�

тися більш іменитій суперниці, але її

вистачило лише на перші чотири

гейми, що завершилися внічию 2:2.

А далі вже Шарапова взяла ініціати�

ву у свої руки і дала зрозуміти, хто

кращий у матчі. Розіграш наступних

чотирьох геймів закінчився пораз�

кою Макарової 0:4. Тож рахунок 6:2

на користь другої ракетки світу став

справедливим підсумком першої

партії.

Другий сет розпочався так само,

як і попередній. Жодна зі спортсме�

нок не хотіла поступатися. Спочатку

Катерина Макарова у першому гей�

мі повела 40:15, але дозволила су�

перниці зрівнятися. Згодом п’ять

разів уперед виходила Марія Шара�

пова, однак щоразу її наздоганяла

співвітчизниця. Лише в шостому

розіграші фаворитка таки домоглася

свого — 1:0. Наступний гейм Шара�

пова взяла досить легко, і стало зро�

зуміло, що Макаровій уже не огов�

татися. Катерина в підсумку зуміла

лише розмочити рахунок в сеті, а

потім не дозволити Шараповой за�

вершити зустріч на своїй подачі. Але

рахунок другого сету виявився іден�

тичним першому. Тому за підсумка�

ми матчу — 6:2, 6:2 на користь Марії

Шарапової.

Під час півфіналу росіянка зустрі�

неться з китаянкою Лі На — на зма�

ганнях під шостим номером посіву.

У своєму матчі 1/4 фіналу представ�

ниця Піднебесної переграла Агнеш�

ку Радванська з Польщі з рахунком

7:5, 6:4.

У змаганнях чоловіків першу пів�

фінальну пару складуть іспанець Да�

вид Феррер та серб Новак Джоко�

вич. Перший у напруженому по�

єдинку здобув вольову перемогу у

свого співвітчизника Ніколаса Аль�

магро — 4:6, 4:6, 7:5, 7:6, 6:2. Що�

правда, згодом з’ясувалося, що в

третьому сеті Альмагро зазнав не�

значної травми, яка завадила йому

довести зустріч до перемоги. У за�

вершальному матчі цього ігрового

дня чинний переможець турніру

Новак Джокович впевнено здолав

тенісиста з Чехії Томаша Бердиха —

6:1, 4:6, 6:1, 6:4
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Цей день в історії 23 січня

1719 – рам ах Священної
Римсь ої імперії створене ня-
зівство Ліхтенштейн
1783 – народився Стендаль

(Анрі Марі Бейль), франц зь ий
письменни (автор романів "Чер-
воне і чорне", "Пармсь а оби-
тель")
1849 – видано патент на он-

верторобн машин
1960 – швейцарсь ий вчений

Жа Пі ар і амери анець До-
нальд Уолш на батис афі "Трі-
єст" оп стилися на дно най-
либшо о Світовом о еані
Маріансь о о жолоба, дося -
н вши ре ордної либини
10916 м
1978 – Швеція стала першою
раїною в світі, я а заборонила
аерозольні балончи и, ос іль и
вони пош одж ють озоновий
шар Землі

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

С К А Н В О Р Д

міжнародний
радіоси нал

чашоподібна
за либина біля
вершини ори

верхня частина
б дівлі Х

а ент артиста

бал а Р
ритмічний

на олос вірші

частина пал би
с дна

пос дина для
при от вання

ави

фі ра рі в
шахи

сорт чорної
смородини Е

володар
мертвих (міф.)

верблюд

бо зла, війни
(є ип. міф.)

б бон
(араб.)

12 алендарних
місяців
повз ча
рослина

Щ
.

церемонія
введення на
посад лави
держави А

річ а в Є ипті

мати бо ів
(міф.)

виправлення
артини,

фото рафії,
не атива

дрібна
паразитична

омаха

в зь і дов і
сани Т

артистичнй
шино

(Франція, XIX
ст.)

ора в Т рції

місто в Японії,
о. Кюсю И

різновид
фортепіано

сорт ябл ні
фі ра вищо о

пілотаж

старов. монета
вартістю

в 4 оп. (іст.)

рослина, листя
я ої містять

о аїн

бо сонця
(дав. є ип.

міф.) К

Росіян а Марія Шарапова 1/4 фінал перемо ла свою співвітчизницю Катерин Ма аров
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