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ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ
ПРОТЕСТУВАЛИ
Понад 27,5 тисячі чнів столичних ш іл, імназій,
ліцеїв отримали свідоцтва про базов за альн
середню освіт
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КВІТУЧЕ ЦАРСТВО
У Національном ботанічном сад імені Гриш а
розп стилися 150 сортів троянд

Êèÿíè ïèòèìóòü äæåðåëüíó âîäó
Ñòîëè÷íèìè áþâåòíèìè êîìïëåêñàìè îï³êóâàòèìåòüñÿ ì³ñüêà âëàäà

Òåòÿíà ÊÎÒÈÊ
"Õðåùàòèê"

Сімдесят п’ять столичних бюветів не працюють. С ар и
иян щодо цієї сит ації ре лярно фі с є місь ий сall-
центр. Районні адміністрації, на балансі я их переб ва-
ють бюветні омпле си, не приділяють цим об’є там
належної ва и. Том вже за два місяці ними опі ва-
тиметься місь а влада. Всі бювети столиці передад ть
на баланс ом нально о підприємства “Київ ом нсер-
віс”. На відновлення їхньої роботи та приведення до
належно о стан в місь ом бюджеті вже за ладено
п’ять млн рн. На майже 2 млн рн за пили облад-
нання для ремонт бюветних омпле сів.

Íàïèòèñÿ ÷èñòî¿ àðòåç³àíñüêî¿ âîäè ç áþâåòó â ñòîëèö³ — íèí³ ðîç-
ê³ø. ²ç 203 ñâåðäëîâèí ì³ñòà 75 íå ïðàöþþòü. Îáóðåí³ òà ñïðàãë³ êè-
ÿíè ðåãóëÿðíî çâåðòàþòüñÿ ç³ ñêàðãàìè äî ì³ñüêîãî ñall-öåíòðó. Çà
îñòàíí³ìè éîãî äàíèìè, ñòîëè÷í³ ìåøêàíö³ ïîñêàðæèëèñÿ íà íåïðà-
öþþ÷³ áþâåòè ìàéæå â³ñ³ìäåñÿò ðàç³â. "Íàéá³ëüøå ñêàðã íàä³éøëî â³ä
ìåøêàíö³â Ñâÿòîøèíñüêîãî, Ñîëîì'ÿíñüêîãî, Ïîä³ëüñüêîãî òà Ãîëî-
ñ³¿âñüêîãî ðàéîí³â", — ïîâ³äîìèëà íà÷àëüíèê Ñëóæáè äîïîìîãè ìå-
ðà êèÿíàì Íàòàë³ÿ Äàíüêî.

Òàêó ñàìó êðèòè÷íó ñèòóàö³þ ç³ ñòîëè÷íèìè áþâåòàìè îïèñàâ ³ çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàð-
ñòâà ÊÌÄÀ ²ãîð Êîáàí. "Áþâåòè çíàõîäÿòüñÿ íà áàëàíñ³ ðàéîííèõ
äåðæàäì³í³ñòðàö³é, ÿê³ ÷åðåç áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü ³ãíîðóþòü óòðèìàí-
íÿ áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â", — çàçíà÷èâ â³í. Çà éîãî ñëîâàìè, êîøòè
íà óòðèìàííÿ ñâåðäëîâèí ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íå ïåðåäáà÷àþòü. À
äëÿ ï³äòðèìêè ó íàëåæíîìó ñòàí³ îäíîãî áþâåòó ïîòð³áíî 3—3,5 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ. "Ãðîø³ ïîòð³áí³ íà åëåêòðîåíåðã³þ, ï³äòðè-
ìóâàííÿ åñòåòè÷íîãî âèãëÿäó, ïðèáèðàííÿ òåðèòîð³¿, çàì³íó íàñîñ³â,
àíàë³çè äëÿ ïåðåâ³ðêè ÿêîñò³ âîäè", — ïîÿñíèâ ïàí Êîáàí.

Á³ëüø³ñòü ³ç íåïðàöþþ÷èõ îá’ºêò³â — òàê çâàí³ áþâåòí³ ïàâ³ëüéî-
íè. Âîíè íå ìàþòü âëàñíèõ ñâåðäëîâèí ³ íàñîñíèõ ñòàíö³é. ¯õ ï³ä-
êëþ÷åíî äî âîäîïîñòà÷àííÿ ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é ñòîëè-
ö³. Íà æàëü, á³ëüø³ñòü òàêèõ óñòàíîâ ïðèïèíèëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ íå
ìîæóòü ïðîäîâæóâàòè ïîäàâàòè âîäó äî áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â. "Ìè
íåîäíîðàçâîâî çâåðòàëèñÿ äî ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é, áî âîíè áóëè
çàìîâíèêàìè áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â, ùîá äîáóäóâàëè ñâåðäëîâèíè.
Àëå íàø³ ïðîõàííÿ çàëèøèëèñÿ ïîçà óâàãîþ", — ç ñóìîì êîíñòàòó-
âàâ ïàí Êîáàí.

Îäíèì ³ç òàêèõ ïîñòà÷àëüíèê³â âîäè äî áþâåòíèõ ïàâ³ëüéîí³â º ³
ÂÀÒ ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë". Êîìïàí³ÿ ïðèïèíèëà ¿õíº îáñëóãîâóâàííÿ
÷åðåç çíà÷íó çàáîðãîâàí³ñòü ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é. Çà äàíèìè Ãî-
ëîâíîãî óïðàâë³ííÿ êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ðàéîíè çàâèíèëè
ï³äïðèºìñòâó á³ëüø ÿê äâà ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

Âîäíî÷àñ ðàéîíí³ àäì³í³ñòðàö³¿ àáî çàïåðå÷óþòü ³ñíóâàííÿ òàêî¿
ïðîáëåìè, àáî ïåðåêëàäàþòü âèíó íà ³íøèõ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì îï³êó
íàä áþâåòàìè â³çüìå ì³ñüêà âëàäà. Íàðàç³ ãîòóºòüñÿ ð³øåííÿ ïðî ¿õ-
íþ ïåðåäà÷ó äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ñòîëèö³. Çà äâà ì³ñÿö³ âñ³ êè-
¿âñüê³ áþâåòí³ êîìïëåêñè áóäóòü íà áàëàíñ³ ÊÏ "Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ".
"Íà ñüîãîäí³ ðàéîíí³ ðàäè âæå äàëè çãîäó íà òå, ùîá ïåðåäàòè áþ-
âåòè äî ìàéíà ì³ñòà. Áóäå ñòâîðåíî ñïåö³àëüíó êîì³ñ³þ, ÿêà áóäå
ïðèéìàòè ³ ïåðåäàâàòè ¿õ ï³äïðèºìñòâó. Ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ âñ³ áþâåòí³
êîìïëåêñè îáñòåæàòü çà ó÷àñòþ â³äïîâ³äíèõ ì³ñüêèõ ñëóæá ³ç çàëó-
÷åííÿì ïðåäñòàâíèê³â ì³ñüêî¿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íî¿ ñòàíö³¿", —
ïîÿñíèâ ïàí Êîáàí. Â³í äîäàâ, ùî ì³ñòî âæå ïåðåäáà÷èëî íà 2010
ð³ê êîøòè íà óòðèìàííÿ ñâåðäëîâèí ó ðîçì³ð³ 5 ìëí ãðí. Îêð³ì òî-
ãî, ì³ñüêà âëàäà çàêóïèëà ïîòð³áíå îáëàäíàííÿ äëÿ ðåìîíòó áþâåò-
íèõ êîìïëåêñ³â íà ñóìó ìàéæå 2 ìëí ãðí. Çàâäÿêè öüîìó òðèäöÿòü
áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â óæå â³äðåìîíòîâàíî.

Ï³ñëÿ ïåðåäà÷³ ñâåðäëîâèí äî ÊÏ "Êè¿âêîìóíñåðâ³ñ" ì³ñüêà âëàäà
ìàº íàì³ð ïîâí³ñòþ â³äíîâèòè ¿õíþ ðîáîòó ³ ïðèâåñòè äî íàëåæíîãî
ñòàíó. Êð³ì òîãî, ïëàíóþòü ðîçøèðþâàòè ìåðåæó áþâåò³â ì³ñòà. Äëÿ
öüîãî ³ñíóº â³äïîâ³äíà ïðîãðàìà òåðì³íîì äî 2020 ðîêó. Çà öåé ÷àñ ó
ñòîëèö³ íà 28 áþâåòíèõ êîìïëåêñ³â ñòàíå á³ëüøå
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Ñòîëèöÿ ãîòóºòüñÿ 
äî çèìè

Ó ïîíåä³ëîê ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ ñåëåêòîð-
íà íàðàäà, ïðèñâÿ÷åíà ï³äãîòîâö³ ãîñïî-
äàðñòâà Óêðà¿íè äî ðîáîòè â çèìîâèé ïå-
ð³îä. Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ çîêðåìà éøëîñÿ
ïðî ï³äãîòîâêó æèòëîâîãî ôîíäó, îá’ºêò³â
òåïëîïîñòà÷àííÿ, âîäîïðîâ³äíî-êàíàë³çà-
ö³éíîãî ãîñïîäàðñòâà, ì³ñüêîãî åëåêòðî-
òðàíñïîðòó òà îá’ºêò³â âóëè÷íî-äîðîæíüî¿
ìåðåæ³. Äîïîâ³äàþ÷è ïðî ñòàí ï³äãîòîâêè
Êèºâà äî íàñòóïíîãî îïàëþâàëüíîãî ñåçî-
íó, çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ Àíàòîë³é Ãî-
ëóá÷åíêî çàçíà÷èâ, ùî ó çâ'ÿçêó ç òðèâà-
ëèì ïðîöåñîì óõâàëåííÿ áþäæåòó ô³íàí-
ñóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ ðîá³ò ó
ñòîëèö³ çàòðèìàëîñÿ. "Íàðàç³ ì³ñüêèé áþ-
äæåò ïðèéíÿòî, ³ ÿ ïåðåêîíàíèé, ùî çà
äâà-òðè òèæí³ ìè ââ³éäåìî ó ãðàô³êè çà-
ïëàíîâàíèõ ðîá³ò ³ç ï³äãîòîâêè ñòîëè÷íî-
ãî ãîñïîäàðñòâà äî çèìè", — çàïåâíèâ Àíà-
òîë³é Ãîëóá÷åíêî

×àñòêà ïðèáóòêîâèõ
ï³äïðèºìñòâ ó ì³ñò³ çðîñòàº

ßê ïîâ³äîìèëè "Õðåùàòèêó" â Ãîëîâíîìó
óïðàâë³íí³ ñòàòèñòèêè Êèºâà, ô³íàíñîâèé
ðåçóëüòàò â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïî-
äàòêóâàííÿ ïî ñòîëèö³ çà ñ³÷åíü-êâ³òåíü íè-
í³øíüîãî ðîêó ïîð³âíÿíî ç â³äïîâ³äíèì ïå-
ð³îäîì ìèíóëîãî çìåíøèâñÿ íà 15,6 â³äñîò-
êà ³ ñòàíîâèòü 8527,5 ìëí ãðí. Ïðèáóòîê â³ä
çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïîäàòêóâàííÿ äî
â³äïîâ³äíîãî ïåð³îäó 2009 ðîêó çìåíøèâñÿ
íà 9,7 % ³ ñòàíîâèòü 22278,6 ìëí ãðí, à
çáèòêè ñêîðîòèëèñÿ íà 5,7 % ³ ñòàíîâëÿòü
13751,1 ìëí ãðí. Ïðè öüîìó ÷àñòêà ïðèáóò-
êîâèõ ï³äïðèºìñòâ ñòàíîâèòü 55,4 %, çáèò-
êîâèõ — 44,6 %. Íàãàäàºìî, ùî ê³ëüê³ñòü çà-
ðåºñòðîâàíèõ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é ó
Êèºâ³ çà ñ³÷åíü-òðàâåíü 2010 ðîêó ñòàíî-
âèòü 3473 îäèíèö³

Ó Êèºâ³ çâåäóòü 
Áóäèíîê ìîëîä³

Ó ïîíåä³ëîê ó ïðèì³ùåíí³ ìåð³¿ â³äáóëà-
ñÿ çóñòð³÷ êåð³âíèöòâà ì³ñòà ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ìîëîä³æíèõ òà äèòÿ÷èõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é. Ó íàðàä³ âçÿëè ó÷àñòü âèêîíó-
âà÷ îáîâ'ÿçê³â çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àë-
ëà Øëàïàê, âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â íà÷àëüíè-
êà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ â ñïðàâàõ ñ³ì’¿, ìî-
ëîä³ òà ñïîðòó Îñòàï Ñìóê, êåð³âíèêè ìî-
ëîä³æíèõ òà äèòÿ÷èõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çà-
ö³é. Çà ï³äñóìêàìè çóñòð³÷³, âèð³øåíî ïðî-
âåñòè ðåã³îíàëüíèé åòàï ôåñòèâàëþ "Ñòó-
äåíòñüêà ðåñïóáë³êà" ç 3 äî 5 ëèïíÿ, â ðàì-
êàõ ÿêîãî áóäå îáðàíî ñòóäåíòñüêîãî ìåðà.
À â ïåðøèé òèæäåíü âåðåñíÿ ïëàíóºòüñÿ
ïðîâåñòè ó Êèºâ³ Ôîðóì ìîëîä³. Êð³ì òîãî,
áóëî âèð³øåíî ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè
ìîëîä³æíèõ òà äèòÿ÷èõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³-
çàö³é ðîçðîáèòè ïðîãðàìó ðîçâèòêó ìîëî-
ä³æíîãî ³ äèòÿ÷îãî ðóõó â ñòîëèö³, ÿêèì íà-
äàë³ îï³êóâàòèìåòüñÿ Ãðîìàäñüêà ðàäà ïðè
Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³. Ó÷àñíèêè çó-
ñòð³÷³ òàêîæ âèçíà÷èëè ì³ñöå ìàéáóòíüîãî
ðîçòàøóâàííÿ Áóäèíêó ìîëîä³ Óêðà¿íè â
Êèºâ³

РР АА ЙЙ ОО НН ИИ

Íà Ïîäîë³ â³äêðèëè
ìåìîð³àëüíó äîøêó

Ïîä³ëüñüêèé ðàéîí â³äçíà÷èâ ÷åðãîâó ð³÷-
íèöþ ïî÷àòêó Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè öå-
ðåìîí³ÿìè ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíè-
ê³â íà Ðèáàëüñüêîìó ï³âîñòðîâ³, ²íòåðíàö³î-
íàëüí³é ïëîù³, Êóðåí³âñüêîìó öâèíòàð³ òà
ïàì’ÿòíèêà Ãåðîÿì Äí³ïðîâñüêî¿ ôëîòèë³¿.
Òàêîæ 22 ÷åðâíÿ ââå÷åð³ íà âóëèö³ Ñâ³òëèöü-
êîãî, 26-Á â³äáóëîñÿ â³äêðèòòÿ ìåìîð³àëüíî¿
äîøêè â ïàì'ÿòü ïðî çàãèáëèõ ó ðîêè Âåëè-
êî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941—1945 ðîê³â. Ó
öåðåìîí³¿ â³äêðèòòÿ ìåìîð³àëüíî¿ äîøêè òà
ïàíàõèä³ âçÿëè ó÷àñòü ãîëîâà Ïîä³ëüñüêî¿
ÐÄÀ ªâãåí Ðîìàíåíêî, çàñòóïíèêè ãîëîâè,
êåð³âíèêè âåòåðàíñüêèõ ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó, âåòåðàíè â³é-
íè òà ïîäîëÿíè

Ó Êèºâ³ âøàíóâàëè 
ïàì’ÿòü ïðî çàãèáëèõ

ФФ ОО ТТ ОО ФФ АА КК ТТ

ОО СС ВВ ІІ ТТ АА

Îëåíà ÑÒÓËÜªÂÀ
"Õðåùàòèê"

Ó÷îðà â Äåíü ñêîðáîòè ³
ïàì'ÿò³ êåð³âíèöòâî äåðæàâè
íà ÷îë³ ç Ïðåçèäåíòîì Óêðà-
¿íè Â³êòîðîì ßíóêîâè÷åì,
ïðåì'ºð-ì³í³ñòðîì Ìèêîëîþ
Àçàðîâèì, ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿
Ðàäè Âîëîäèìèðîì Ëèòâèíîì
ïîêëàëè êâ³òè äî ìîíóìåíòà
Íåâ³äîìîìó ñîëäàòó â Ïàðêó
ñëàâè, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé ó
Ïå÷åðñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³.
Êåð³âíèêè Óêðà¿íè âøàíóâà-
ëè ïàì'ÿòü ïðî çàãèáëèõ ó ðî-
êè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè õâè-
ëèíîþ ìîâ÷àííÿ. Ïîðó÷ ³ç
îáåë³ñêîì òà Â³÷íèì âîãíåì
óðî÷èñòèì ìàðøåì ïðîéøëè
âî¿íè Ïî÷åñíî¿ âàðòè Ì³í³ñ-
òåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè. Âå-
òåðàíè â³éíè òàêîæ ïîêëàëè
êâ³òè äî ïàì'ÿòíèêà òðè÷³ Ãå-
ðîþ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ²âàíó
Êîæåäóáó, ÿêèé âñòàíîâëåíî ó
Ïàðêó ñëàâè. Â³ä ³ìåí³ ñòîëè÷-
íî¿ âëàäè êâ³òè äî ìîíóìåíòà
ïîêëàëà âèêîíóâà÷ îáîâ'ÿçê³â
çàñòóïíèêà ãîëîâè ÊÌÄÀ Àë-
ëà Øëàïàê. Íàãàäàºìî, 22
÷åðâíÿ 1941 ðîêó ôàøèñòñüêà
Í³ìå÷÷èíà ðîçïî÷àëà â³éíó

ïðîòè ÑÐÑÐ. Çà ïðèáëèçíèìè
ï³äðàõóíêàìè, íàéæîðñòîê³øà
â ñâ³ò³ â³éíà çàáðàëà æèòòÿ 30
ì³ëüéîí³â ðàäÿíñüêèõ ãðîìà-
äÿí. Ëþäñüê³ âòðàòè Óêðà¿íè
ñòàíîâèëè ìàéæå 7 ì³ëüéîí³â

îñ³á. Â³éíà òðèâàëà 1418 äí³â ³
çàê³í÷èëàñÿ Àêòîì ïðî áåççà-
ñòåðåæíó êàï³òóëÿö³þ Í³ìå÷-
÷èíè, ï³äïèñàíèì 8 òðàâíÿ
1945 ðîêó. ²ñòîðèêè Óêðà¿íè,
Á³ëîðóñ³ òà Ðîñ³¿ ïëàíóþòü â

2011 ðîö³ âèïóñòèòè ñï³ëüíó
êíèãó â òðüîõ òîìàõ. Öåé ñêîð-
áîòíèé äåíü íàãàäóâàòèìå ïðî
âñ³õ çàãèáëèõ, çàìó÷åíèõ ó ôà-
øèñòñüê³é íåâîë³, ïîìåðëèõ ó
òèëó ç ãîëîäó

Êåð³âíèöòâî äåðæàâè ³ ì³ñòà ïîêëàëè êâ³òè äî ìîíóìåíòà
Íåâ³äîìîìó ñîëäàòó
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Äåâ’ÿòèêëàñíèê³â  
ïðîòåñòóâàëè
Ïîíàä 27,5 òèñÿ÷³ ó÷í³â ñòîëè÷íèõ øê³ë, ã³ìíàç³é, ë³öå¿â
îòðèìàëè ñâ³äîöòâà ïðî áàçîâó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó
Â³òàë³é ÊÓÐ²ÍÍÈÉ
"Õðåùàòèê"

У п’ятницю в столиці заверши-
лася державна підс м ова атес-
тація для чнів дев'ятих ласів
за альноосвітніх навчальних за-
ладів. Після оприлюднення ре-
з льтатів перевір и понад 27,5
тисячі вип с ни ів отримали сві-
доцтва про базов за альн се-
редню освіт . Нинішньо о ро
всі вони с ладали атестацію з
п'яти предметів. А ось для оди-
надцяти ласни ів Києва ще три-
ває зовнішнє незалежне оціню-
вання. У мерії повідомили, що
всі вип с ни и змож ть продов-
жити навчання. Одні — вищих
навчальних за ладах, інші — в
техні мах, оледжах, професій-
но-технічних чилищах або в 10
ласі.

Ó ñòîëè÷íèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ çàâåðøèëàñÿ äåðæàâíà ï³ä-
ñóìêîâà àòåñòàö³ÿ äëÿ âèïóñêíèê³â 9-õ
êëàñ³â. Ïðî öå "Õðåùàòèêó" ïîâ³äîìèâ
çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ — íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè Â³-
òàë³é Æóðàâñüêèé. Çà éîãî ñëîâàìè, íè-
í³øíüîãî ðîêó äåâ’ÿòèêëàñíèêè ì³ñòà
ñêëàäàëè äåðæàâíó ï³äñóìêîâó àòåñòà-
ö³þ ç ï’ÿòè ïðåäìåò³â: óêðà¿íñüêî¿ ìî-
âè, ìàòåìàòèêè, ãåîãðàô³¿, á³îëîã³¿, à òà-
êîæ ³íîçåìíî¿ ìîâè ÷è ³íøîãî ãóìàí³-

òàðíîãî ïðåäìåòà çà âèáîðîì íàâ÷àëüíî-
ãî çàêëàäó.

"Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêî-
âî¿ àòåñòàö³¿ òà îïðèëþäíåííÿ ¿¿ ðåçóëü-
òàò³â ïîíàä 27,5 òèñÿ÷³ âèïóñêíèê³â ñòî-
ëè÷íèõ øê³ë, ã³ìíàç³é, ë³öå¿â îòðèìàëè
ñâ³äîöòâà ïðî áàçîâó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñ-
â³òó,— ñêàçàâ Â³òàë³é Æóðàâñüêèé.— Íà-
äàë³ äåâ’ÿòèêëàñíèêè îáèðàòèìóòü íà-
â÷àëüíèé çàêëàä ³ çäîáóâàòèìóòü çíàííÿ
íàäàë³. Âîíè ìîæóòü ï³òè íàâ÷àòèñÿ äî
áóäü-ÿêîãî ç³ ñòîëè÷íèõ òåõí³êóì³â, êîëå-
äæ³â, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù àáî
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ ó 10-ìó êëàñ³ ñâî-

ãî çàãàëüíîîñâ³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó". Çàñòóïíèê ãîëîâè ÊÌÄÀ íàãàäàâ, ùî
çàâåðøóºòüñÿ ³ çîâí³øíº íåçàëåæíå îö³íþ-
âàííÿ âèïóñêíèê³â, îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â,
ÿê³ âèÿâèëè áàæàííÿ âñòóïàòè äî âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè. Âîíî ðîçïî-
÷àëîñÿ 2 ÷åðâíÿ ³ òðèâàòèìå äî 23 ÷åðâíÿ
2010 ðîêó. Àá³òóð³ºíòè âæå ñêëàëè òåñòè
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè, ³íîçåì-
íî¿ ìîâè, á³îëîã³¿, ãåîãðàô³¿, ìàòåìàòèêè,
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè. ¯ì çàëèøèëîñÿ ñêëàñòè
³ñïèòè ç õ³ì³¿ òà ô³çèêè. Íàãàäàºìî, ùî
íèí³øíüîãî ðîêó â ñòîëèö³ àòåñòàòè îòðè-
ìàþòü 19 òèñÿ÷ îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â

Після підс м ової атестації дев’яти ласни и мож ть піти навчатися до техні мів, оледжів та ПТУ
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хрещатик

Про бюджет міста Києва на 2010 рік
Рішення Київської міської ради № 793/4231 від 14 травня 2010 року

Відповідно до статей 23, 76, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Зако�
ну України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про Державний бюджет України на
2010 рік”, враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) від 11.05.10 № 350 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про бю�
джет міста Києва на 2010 рік”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1. Загальний обсяг доходів міського бюджету міста Ки�
єва на 2010 рік у сумі 16 051 045,9 тис. грн, в тому числі
субвенцій з Державного бюджету України на 2010 рік — 
1 687 398,4 тис. грн:

1.1.1. На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабез�
печеним сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям�інвалідам та
тимчасової державної допомоги дітям у сумі 1 186 708,6
тис. грн.

1.1.2. На надання пільг та житлових субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло�,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утри�
мання будинків і споруд та прибудинкових територій), ви�
везення побутового сміття та рідких нечистот у сумі 
317 353,7 тис. грн, за рахунок яких надаються житлові суб�
сидії населенню та пільги ветеранам війни; особам, на яких
поширюється чинність Закону України “Про статус ветера�
нів війни, гарантії їх соціального захисту”; особам, які ма�
ють особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та
батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі тру�
дові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських пе�
реслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам орга�
нів внутрішніх справ; ветеранам податкової міліції; ветера�
нам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кри�
мінально�виконавчої служби; ветеранам служби цивільного
захисту; ветеранам Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України; вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів дер�
жавної пожежної охорони, ветеранів Державної криміналь�
но�виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захис�
ту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України; звільненим зі служби за віком,
хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служ�
би безпеки України, працівникам міліції, особам начальниць�
кого складу податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально�виконавчої системи, державної пожеж�
ної охорони; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; ді�
тям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб на�
чальницького складу податкової міліції, рядового і началь�
ницького складу кримінально�виконавчої системи, держав�
ної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з
виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам
сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з війсь�
кової служби особам, які стали інвалідами під час проходжен�
ня військової служби; батькам та членам сімей військово�
службовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під
час проходження військової служби; батькам та членам сі�
мей осіб рядового і начальницького складу органів і підроз�
ділів цивільного захисту, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України, які загинули (помер�
ли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходжен�
ні служби; реабілітованим громадянам, які стали інваліда�
ми внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружи�
нам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей помер�
лих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською ка�
тастрофою; суддям у відставці; пенсіонерам з числа спеціа�
лістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої стат�
ті 20 Закону України “Про захист рослин”; громадянам від�
повідно до пункту “ї” частини першої статті 77 Основ зако�
нодавства України про охорону здоров’я, частини четвертої
статті 29 Основ законодавства України про культуру, части�
ни другої статті 30 Закону України “Про бібліотеки і бібліо�
течну справу”, абзацу першого частини четвертої статті 57
Закону України “Про освіту”; дітям війни; багатодітним сім’�
ям.

1.1.3. На надання пільг та житлових субсидій населенню
на придбання твердого та рідкого пічного побутового пали�
ва і скрапленого газу в сумі 595,5 тис. грн, за рахунок яких
надаються житлові субсидії населенню та пільги ветеранам
війни; особам, на яких поширюється чинність Закону Укра�

їни “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за�
хисту”; особам, які мають особливі заслуги перед Батьків�
щиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих)
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; осо�
бам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщи�
ною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб,
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
жертвам нацистських переслідувань; ветеранам військової
служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам по�
даткової міліції; ветеранам державної пожежної охорони; ве�
теранам Державної кримінально�виконавчої служби; вете�
ранам служби цивільного захисту; ветеранам Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів по�
даткової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ве�
теранів Державної кримінально�виконавчої служби, ветера�
нів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служ�
би спеціального зв’язку та захисту інформації України; звіль�
неним зі служби за віком, хворобою або вислугою років пра�
цівникам міліції, особам начальницького складу податкової
міліції, рядового і начальницького складу кримінально�ви�
конавчої системи, державної пожежної охорони; дітям (до
досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальниць�
кого складу податкової міліції, рядового і начальницького
складу кримінально�виконавчої системи, державної пожеж�
ної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням
службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які
перебували на їх утриманні; громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чолові�
кам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих грома�
дян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин відповід�
но до частини четвертої статті 20 Закону України “Про за�
хист рослин”; громадянам відповідно до пункту “ї” частини
першої статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства
України про культуру, частини другої статті 30 Закону Укра�
їни “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту”; ба�
гатодітним сім’ям; особам, які мають таке право згідно із
статтею 48 Гірничого закону України, а також компенсації
особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону
України мають право на безоплатне отримання вугілля на
побутові потреби, але проживають у будинках, що мають
центральне опалення.

1.1.4. На надання пільг з послуг зв’язку та інших перед�
бачених законодавством пільг (крім пільг на одержання лі�
ків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого
пічного побутового палива, послуг тепло�, водопостачання
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), вивезення побутово�
го сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий
проїзд окремих категорій громадян у сумі 178 099,4 тис. грн,
за рахунок яких надаються пільги ветеранам війни; особам,
на яких поширюється чинність Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; особам, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдів�
цям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають осо�
бливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають осо�
бливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям)
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною; ветеранам праці; жерт�
вам нацистських переслідувань; ветеранам військової служ�
би, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам подат�
кової міліції; ветеранам державної пожежної охорони, вете�
ранам Державної кримінально�виконавчої служби; ветера�
нам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служ�
би спеціального зв’язку та захисту інформації України; вдо�
вам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів по�
даткової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ве�
теранів Державної кримінально�виконавчої служби, ветера�
нів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служ�
би спеціального зв’язку та захисту інформації України; осо�

бам, звільненим з військової служби, які стали інвалідами
під час проходження військової служби; інвалідам, дітям�ін�
валідам та особам, які супроводжують інвалідів першої гру�
пи або дітей�інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є
пенсіонерами; громадянам, які постраждали внаслідок Чор�
нобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам
(на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою; суддям у від�
ставці, багатодітним сім’ям, а також здійснюються компен�
саційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій гро�
мадян.

1.1.5. На виплату державної соціальної допомоги на ді�
тей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам�вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші
ходять за дитиною” — 2 705,0 тис. грн.

1.1.6. На фінансування ремонту приміщень управлінь
праці та соціального захисту виконавчих органів міських
(міст республіканського в Автономній Республіці Крим і об�
ласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та
районних у містах рад для здійснення заходів з виконання
спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення сис�
теми соціальної допомоги” — 1 746,2 тис. грн.

1.1.7. На фінансування у 2010 році Програм�перемож�
ців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування 2009 року — 190,0 тис. грн.

1.2. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету
міста Києва у сумі 13 487 380,9 тис. грн та обсяг надходжень
спеціального фонду міського бюджету міста Києва — 
2 563 665,0 тис. грн, у тому числі бюджету розвитку — 
1 697 647,4 тис. грн (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг витрат міського бюдже�
ту міста Києва на 2010 рік у сумі 16 117 545,8 тис. грн з
урахуванням субвенцій, з них видатків загального фонду
міського бюджету міста у сумі 13 534 900,9 тис. грн, ви�
датків спеціального фонду бюджету — 2 566 665,0 тис. грн
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування міс�
цевих бюджетів (додаток 2) та бюджетних призначень го�
ловним розпорядникам коштів міського бюджету (додаток
3).

3. Встановити розмір оборотної касової готівки міського
бюджету міста Києва на 2010 рік у сумі 36 405,2 тис. грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (дода�
ток 4) на 2010 рік:

4.1. Розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів,— 3 085 997,7 тис.
грн.

4.2. Кошти, що передаються з бюджету містааКиєва до
Державного бюджету України,— 6 400 674,8 тис. грн, з них:

4.2.1. З районних у місті Києві бюджетів за рахунок фак�
тичних надходжень доходів, що враховуються при визна�
ченні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бю�
джетів, до міського бюджету міста Києва для подальшої пе�
редачі до Державного бюджету України,—  949 855,2 тис.
грн.

4.2.2. З міського бюджету міста Києва,— 5 450 819,6  тис.
грн.

4.3. Субвенції з міського бюджету до Державного бю�
джету України:

4.3.1. На виконання:
4.3.1.1. “Програми зміцнення законності, посилення бо�

ротьби зі злочинністю у м.  Києві на 2007�2011 роки” — 
29 299,0 тис. грн.

4.3.1.2. “Міської програми забезпечення пожежної без�
пеки у м.  Києві на 2003�2010 роки” — 1 000,9 тис. грн.

4.3.1.3. “Програми поліпшення організації підготовки гро�
мадян до військової служби, приписки, призову на строко�
ву військову службу та військову службу за контрактом на
2005�2010 роки” — 100,0 тис. грн.

4.3.1.4. “Міської програми сприяння в забезпеченні ді�
яльності судів загальної юрисдикції та інших судових орга�
нів у місті Києві на 2008�2010 роки “Столичним судам — єв�
ропейський рівень” — 34 500,0 тис. грн.

4.3.2. Програм соціально�економічного та культурного
розвитку регіонів (на виконання Програми приватизації май�
на територіальної громади міста Києва на 2007—2010 роки
Регіональним відділенням Фонду державного майна Укра�
їни по м. Києву) — 600,0 тис. грн.

4.3.3. Програм соціально�економічного та культурного
розвитку регіонів (на реконструкцію з надбудовою адмініс�
тративного будинку Прокуратури м. Києва на вул. Предсла�
винській, 45/9) — 2 984,0 тис. грн.

4.3.4. Програм соціально�економічного та культурного
розвитку регіонів (на реконструкцiю фасадної частини з

влаштуванням системи кондицiонування адмiнiстративного
будинку Прокуратури м. Києва) — 12 000,0 тис. грн.

4.4. Субвенції з міського бюджету міста Києва районним
у місті Києві бюджетам (за рахунок субвенції з Державного
бюджету України):

4.4.1. На фінансування у 2010 році Програм�переможців
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку міс�
цевого самоврядування 2009 року — 190,0 тис. грн.

4.4.2. На фінансування ремонту приміщень управлінь пра�
ці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст
республіканського в Автономній Республіці Крим і обласно�
го значення) районних у містах Києві і Севастополі та район�
них у містах рад для здійснення заходів з виконання спіль�
ного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи
соціальної допомоги” — 1 746,2 тис. грн.

4.5. Субвенції з міського бюджету міста Києва районним
у м.  Києві бюджетам:

4.5.1. На придбання малогабаритної техніки для приби�
рання прибудинкових територій для комунальних підпри�
ємств по утриманню житлового фонду — 9 702,0 тис. грн.

4.5.2. На ремонт і утримання автомобільних доріг — 
12 000,0 тис. грн.

4.5.3. На ремонт аварійної покрівлі жилого будинку на вул.
Приозерній,  10�А та на ремонтно�відновлювальні роботи
після пожежі у жилому будинку на вул.  Вишгородській, 14
в Оболонському районі міста Києва — 1 523,5 тис. грн.

4.5.4. На капітальний ремонт аварійних ліфтів у жилих бу�
динках (розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
30.09.09 № 1138) — 505,0 тис. грн.

4.5.5. На виконання Програми соціально�економічного
розвитку міста Києва на 2010 рік по об’єктах, по яких вико�
навчі органи районних у місті Києві рад (районні в місті Ки�
єві державні адміністрації) визначені замовниками згідно з
розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ра�
ди (Київської міської державної адміністрації),— 105 045,6
тис. грн.

4.5.6. На виконання робіт з ліквідації аварійного стану
жилого будинку у пров.  Мар’яненка, 7 у Печерському райо�
ні міста Києва — 5 000,0 тис. грн.

4.6. Субвенції з міського бюджету міста  Києва в части�
ні виконання Програми соціально�економічного розвитку
міста Києва на 2010 рік місцевому бюджету:

4.6.1. Підгірцівської сільської ради Обухівського району
Київської області на:

4.6.1.1. Будівництво автодоріг у с. Романків Обухівсько�
го району в сумі 2 475,0 тис. грн.

4.6.1.2. Капітальний ремонт та нове будівництво автодо�
ріг у с. Креничі Обухівського району в сумі 1 525,0 тис. грн.

4.6.1.3. Капітальний ремонт та нове будівництво автодо�
ріг у с. Підгірці Обухівського району в сумі 2 200,0 тис. грн.

4.6.1.4. Будівництво нової артезіанської свердловини у
с. Креничі Обухівського району в сумі 105,0 тис. грн.

4.6.1.5. Будівництво клубу в с. Підгірці Обухівського райо�
ну в сумі 300,0 тис. грн.

4.6.2. Ходосіївської сільської ради Києво�Святошинсько�
го району Київської області на капітальний ремонт та нове
будівництво автошляхів у с.  Ходосіївка Києво�Святошин�
ського району в сумі 7 500,0 тис. грн.

4.7. На розвиток міжрегіональних зв’язків у сумі 1 000,0
тис. грн.

5. Встановити обсяг повернення кредитів, які надано мо�
лодим сім’ям у попередні роки для будівництва житла, до
міського бюджету міста Києва у сумі 3 000,0 тис. грн (до�
даток 5).

6. Затвердити обсяг фінансування загального фонду місь�
кого бюджету міста Києва в загальній сумі 47 520,0 тис. грн
(додаток 6), в тому числі:

6.1. Профіцит загального фонду міського бюджету міс�
та Києва на 2010 рік у сумі 18 979,9 тис. грн з метою по�
вернення позики Міжнародному банку реконструкції та роз�
витку.

6.2. Дефіцит загального фонду міського бюджету міста
Києва на 2010 рік у сумі 66 499,9 тис. грн, джерелом по�
криття якого вважати вільний залишок бюджетних коштів.

7. Встановити обсяг резервного фонду міського бюдже�
ту міста Києва на 2010 рік у сумі 6 003,3 тис. грн.

8. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загаль�
ного фонду міського бюджету міста Києва на 2010 рік за їх
економічною структурою відповідно до ст.27 Закону Укра�
їни “Про Державний бюджет України на 2010 рік”:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120); придбання ме�
дикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132); за�
безпечення продуктами харчування (код 1133); обслугову�
вання боргу (код 1134, 1135, 1200); оплата комунальних по�
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слуг та енергоносіїв (код 1160); поточні трансферти насе�
ленню (код 1340); поточні трансферти місцевим бюджетам
(код 1320).

Визначити захищеними видатками бюджету міста Києва
на 2010 рік видатки на підготовку кадрів вищими навчаль�
ними закладами I�IV рівнів акредитації; заходи, пов’язані з
підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чем�
піонату Європи 2012 року з футболу, забезпечення інвалі�
дів технічними та іншими засобами реабілітації.

10. Затвердити в складі видатків бюджету міста Києва
кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих
програм на загальну суму 1 284 711,7 тис. грн (додаток 8).
Припинити підготовку проектів нових регіональних цільових
програм або внесення змін до діючих цільових програм, що
потребують додаткового фінансування з бюджету міста Ки�

єва, окрім програм, що стосуються благоустрою та закла�
дів охорони здоров’я.

11. Встановити на 31 грудня 2010 року граничний обсяг
боргу міста Києва в сумі 6 748 550,0 тис. грн.

12. Встановити, що фінансування загальноміських ви�
датків здійснюється через головних розпорядників коштів
міського бюджету міста Києва шляхом передачі їм відповід�
них бюджетних призначень та субвенцій районним у місті
Києві бюджетам.

13. Встановити, що до надходжень фінансування місь�
кого бюджету міста Києва на 2010 рік належить зміна об�
сягів готівкових коштів міського бюджету міста Києва.

14. Затвердити на 2010 рік нормативи відрахувань від за�
гальнодержавних податків до районних у місті Києві бюджетів:

у відсотках

19.7. Кошти, передбачені в бюджеті міста Києва на
2010 рік на розвиток міжрегіональних зв’язків, спрямо�
вуються у вигляді субвенцій з міського бюджету міста
Києва за відповідними розпорядженнями виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації).

20. Головним розпорядникам коштів міського бюдже�
ту міста Києва:

20.1. Врахувати в межах бюджетних призначень на
2010 рік видатки на виконання Державної цільової про�
грами з підготовки та проведення в Україні фінальної час�
тини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

20.2. Передбачити у кошторисах доходів і видатків
бюджетних установ у повному обсязі асигнування на:

— заробітну плату працівників бюджетних установ,
виходячи з умов оплати праці, визначених законодав�
ством;

— нарахування на заробітну плату;
— проведення розрахунків за електричну і теплову

енергію, водопостачання і водовідведення, природний
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними
установами.

20.3. Затвердити заходи щодо економного та раціо�
нального використання бюджетних коштів по кожній під�
відомчій установі та забезпечити постійний контроль за
їх виконанням.

20.4. Брати бюджетні зобов’язання та здійснювати
відповідні видатки з бюджету в межах бюджетних асиг�
нувань, встановлених кошторисами, враховуючи необ�
хідність виконання бюджетних зобов’язань минулих ро�
ків, та у разі їх відповідності кошторисним призначенням.

20.5. З метою економії бюджетних коштів обмежити
кількість випадків застосування процедури закупівлі в
одного учасника.

З цією ж метою під час укладення договорів про за�
купівлю товарів, робіт і послуг за результатами прове�
дення торгів (тендерів) обов’язково передбачати наступ�
ні істотні умови таких договорів: застосування штрафних
санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або
несвоєчасне виконання зобов’язань; заборону збільшен�
ня вартості товарів, робіт і послуг, крім непередбачува�
них випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу
валюти; право замовника на коригування визначеної у
договорі суми коштів та зобов’язань у разі зменшення
надходжень до міського бюджету міста Києва на 2010
рік (з метою недопущення виникнення кредиторської за�
боргованості на кінець року по видатках, які здійснюють�
ся на підставі договорів на виконання робіт та послуг).

20.6. З метою недопущення зростання дебіторської
заборгованості здійснювати розрахунки за фактично по�
ставлені товари, виконані роботи і надані послуги. Вжи�
ти дієві заходи для ліквідації простроченої дебіторської
заборгованості.

20.7. Забезпечити збільшення надходжень до спеці�
ального фонду міського бюджету міста Києва по власних
надходженнях підвідомчих установ за рахунок оптиміза�
ції надання платних послуг за переліком, визначеним
чинним законодавством України.

20.8. Заборонити збільшувати в 2010 році планову
штатну чисельність працівників діючих установ та закла�
дів соціально�культурної сфери, затверджену в їх штат�
них розписах на 31 грудня 2009 року.

21. Головним розпорядникам та розпорядникам кош�
тів міського та районних у місті Києві бюджетів забезпе�
чити погашення нереструктуризованої на 2011 та послі�
дуючі роки заборгованості за виконані роботи та надані
послуги, що утворилась станом на 1 січня 2010 року по
загальному та спеціальному фонду міського бюджету міс�
та Києва та районних у місті Києві бюджетів у 2010 році
за рахунок бюджетних призначень та власних доходів та
надходжень.

22. Взяти до відома, що:
22.1. Зобов’язання щодо виплати субсидій, допомо�

ги, пільг по оплаті за спожиті житлово�комунальні послу�
ги та компенсацій громадянам, відповідно до чинного
законодавства належних до здійснення з міського бю�
джету міста Києва, обліковуються органами Державного
казначейства України у місті Києві незалежно від визна�
чених на цю мету бюджетних призначень.

22.2. Зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних
коштів без відповідних бюджетних асигнувань (крім ви�
датків, що здійснюються відповідно до підпункту 22.1
цього пункту), не вважаються бюджетними зобов’язан�
нями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних кош�
тів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопору�
шенням.

23. Встановити, що керівники бюджетних установ та
одержувачів бюджетних коштів утримують чисельність
працівників та здійснюють фактичні видатки на заробіт�
ну плату, включаючи видатки на премії та інші види за�
охочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в ме�
жах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджет�
них установ у кошторисах або планах використання бю�
джетних коштів. При цьому, у 2010 році видатки, пов’я�
зані із стимулюванням працівників бюджетних установ,
плануються, в першу чергу, по категоріях працівників,
рівень оплати праці яких нижче рівня минулого року, за
умови забезпечення в повному обсязі бюджетними кош�
тами обов’язкових виплат із заробітної плати, стипендій
та видатків на проведення розрахунків за комунальні по�
слуги та енергоносії.

24. Районним державним у місті Києві адміністраціям,
головним розпорядникам коштів міського бюджету роз�
робити та погодити з Головним управлінням палива,

енергетики та енергозбереження виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) ліміти споживання енергоносіїв на 2010 рік у фі�
зичних обсягах по кожній галузі.

Головному управлінню палива, енергетики та енерго�
збереження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) в термін до
10 червня 2010 року підготувати проект розпорядження
Київської міської державної адміністрації про встанов�
лення лімітів споживання теплоенергоносіїв бюджетни�
ми установами міського та районного підпорядкування у
натуральних показниках по кожній галузі.

25. Розпорядникам коштів бюджету міста встановити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по
кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призна�
чень, затверджених головним розпорядником бюджетних
коштів у рішеннях про відповідні бюджети на 2010 рік,
та забезпечити укладання угод по кожному виду енерго�
носіїв у межах встановлених відповідним головним роз�
порядником коштів бюджету міста обґрунтованих лімітів
споживання.

26. Керівникам головних управлінь, управлінь та інших
структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації),
головам районних у місті Києві державних адміністрацій,
керівникам бюджетних установ міського та районного
підпорядкування забезпечити дотримання встановлених
на 2010 рік лімітів споживання теплової, електричної
енергії, природного газу, водопостачання та водовідве�
дення.

27. Головним розпорядникам коштів міського бюдже�
ту міста Києва та виконавчим органам районних у місті
Києві рад (районним у місті Києві державним адмініс�
траціям) при виконанні бюджету забезпечити у повному
обсязі проведення розрахунків за електричну енергію,
теплову енергію, водопостачання, водовідведення, при�
родний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджет�
ними установами, не допускаючи будь�якої простроче�
ної заборгованості з оплати вищезазначених товарів та
послуг.

28. Взяти до відома, що виконавці таких програм, як:
— “Програма зміцнення законності, посилення бороть�

би зі злочинністю у місті Києві на 2007�2011 роки”;
— “Міська програма забезпечення пожежної безпеки

у місті Києві на 2003�2010 роки”;
— “Програма поліпшення організації підготовки гро�

мадян до військової служби, приписки, призову на стро�
кову військову службу та військову службу за контрактом
на 2005�2010 роки”;

— “Міська програма сприяння в забезпеченні діяль�
ності судів загальної юрисдикції та інших судових орга�
нів у місті Києві на 2008�2010 роки “Столичним судам —
європейський рівень”

були визначені при затвердженні цих програм.
Визначити Прокуратуру м. Києва виконавцем Програ�

ми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2010
рік у частині:

— реконструкції з надбудовою адміністративного бу�
динку Прокуратури м.  Києва на вул. Предславинській,
45/9,

— реконструкцiї фасадної частини з влаштуванням сис�
теми кондицiонування адмiнiстративного будинку Про�
куратури м. Києва.

Визначити Підгірцівську сільську раду Обухівського
району Київської області виконавцем Програми соціаль�
но�економічного розвитку міста Києва на 2010 рік у час�
тині:

— будівництва автодоріг у с. Романків Обухівського
району;

— капітального ремонту та нового будівництва автодо�
ріг у с. Креничі Обухівського району;

— капітального ремонту та нового будівництва автодо�
ріг у с. Підгірці Обухівського району;

— будівництва нової артезіанської свердловини у с.
Креничі Обухівського району;

— будівництво клубу в с. Підгірці Обухівського райо�
ну.

Визначити Ходосіївську сільську раду Києво�Свято�
шинського району Київської області виконавцем Програ�
ми соціально�економічного розвитку міста Києва на 2010
рік у частині капітального ремонту та нового будівниц�
тва автошляхів у с. Ходосіївка Києво�Святошинського
району.

29. Створити в складі спеціального фонду міського
бюджету міста Києва цільовий фонд та затвердити по�
ложення про його формування та використання у 2010
році згідно з додатком 11.

30. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) після затверджен�
ня Кабінетом Міністрів України порядку використання
коштів Стабілізаційного фонду за напрямами у встанов�
леному порядку підготувати при необхідності пропозиції
Київській міській раді щодо внесення відповідних змін
до бюджету міста Києва та Програми соціально�еконо�
мічного розвитку міста Києва на 2010 рік.

31. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) вносити на загаль�
них зборах господарських товариств, акції (частки, паї)
яких належать територіальній громаді міста Києва, про�
позиції щодо спрямування не менше 50 відсотків одер�
жаного ними чистого прибутку на виплату дивідендів.

32. Встановити, що кошти, які надходитимуть від по�
зичальників у рахунок погашення пільгового довготермі�
нового кредиту, наданого з міського бюджету міста Ки�

Назва район Подато з доходів фізичних осіб Плата за землю

1 2 3

Голосіївсь ий 15,2 30,0

Дарниць ий 87,3 45,0

Деснянсь ий 89,3 95,0

Дніпровсь ий 59,5 75,0

Оболонсь ий 40,2 50,0

Печерсь ий 6,2 10,0

Подільсь ий 25,4 40,0

Святошинсь ий 64,9 50,0

Солом'янсь ий 22,2 50,0

Шевчен івсь ий 9,1 10,0

Разом по бюджетах районів: 23,4 40,2

Місь ий бюджет 76,6 59,8

Всьо о по бюджет міста Києва: 100,0 100,0

15.1. Загальний фонд бюджету.
15.1.1. Частину податку з доходів фізичних осіб та

плати за землю, визначену відповідно до пункту 14 цьо�
го рішення.

15.1.2. Плату за ліцензії та сертифікати, які видають�
ся місцевими органами виконавчої влади, в тому числі
плату за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголь�
ними напоями та тютюновими виробами.

15.1.3. Плату за державну реєстрацію суб’єктів під�
приємницької діяльності.

15.1.4. Плату за оренду майнових комплексів та іншо�
го майна, що є у комунальній власності територіальних
громад районів міста Києва, в частині розмірів, визна�
чених районними радами.

15.1.5. Місцеві податки і збори, крім комунального
податку та ринкового збору, які сплачують підприємства,
що належать до комунальної власності територіальної
громади міста Києва, та крім збору за видачу дозволу на
розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.

15.1.6. Плату за спеціальне використання природних
ресурсів.

15.1.7. Податок на промисел.
15.1.8. Державне мито в частині, що належить місце�

вим бюджетам.
15.1.9. Плату за торговий патент на деякі види під�

приємницької діяльності.
15.1.10. Надходження адміністративних штрафів, що

накладаються виконавчими органами районних у місті
Києві рад або утвореними ними в установленому поряд�
ку адміністративними комісіями.

15.1.11. Податок на прибуток підприємств, які нале�
жать до комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва.

15.1.12. Єдиний податок для суб’єктів малого підпри�
ємництва.

15.1.13. Частину прибутку (доходу) господарських ор�
ганізацій (які належать або у статутних фондах яких є
частина комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва), що вилучається до бюджету.

15.1.14. Фіксований сільськогосподарський податок.
15.1.15. Надходження сум відсотків за тимчасове роз�

міщення бюджетних коштів.
15.1.16. Інші субвенції.
15.1.17. Інші надходження, передбачені законодав�

ством.
15.2. Спеціальний фонд.
15.2.1. Власні надходження бюджетних установ та ор�

ганізацій, що фінансуються з районних у місті Києві бю�
джетів.

15.2.2. Надходження до цільових фондів, створених
районними в місті Києві радами.

15.2.3. Надходження коштів від приватизації майна
комунальної власності територіальних громад районів
міста Києва.

15.2.4. Надходження дивідендів, нарахованих на акції
(частки, паї) господарських товариств, що є у комуналь�
ній власності територіальних громад районів міста Києва.

15.2.5. Субвенції з міського бюджету міста Києва.
16. Затвердити перелік видатків бюджетів районів у

місті Києві, які враховані в бюджеті міста Києва, при за�
кріпленні за районними у місті Києві бюджетами джерел
надходжень та встановленні нормативів відрахувань за�
гальнодержавних податків до районних у місті Києві бю�
джетів (додаток 9).

17. Взяти до відома, що фіксований податок на дохо�

ди фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльніс�
тю зараховується до відповідних районних у місті Києві
бюджетів у порядку, визначеному пунктом 15 цього рі�
шення, для податку з доходів фізичних осіб.

18. Головному управлінню Державного казначейства
України у місті Києві:

18.1. Здійснювати казначейське обслуговування бю�
джету міста Києва за доходами; зараховувати доходи по
податках і зборах до районних у місті Києві бюджетів
згідно з пунктами 14, 15 цього рішення та до міського
бюджету міста Києва відповідно до пунктів 1, 14, 29 цьо�
го рішення та видатками з урахуванням положень цього
рішення; здійснювати облік зобов’язань розпорядників
бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним
казначейством України, та відображати їх у звітності про
виконання бюджету міста Києва.

18.2. На виконання пункту 4 статті 15 Бюджетного ко�
дексу України разом з Головним фінансовим управлінням
виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) здійснювати витрати на по�
гашення зобов’язань із боргу незалежно від обсягу кош�
тів, передбачених на цю мету цим рішенням.

19. Встановити, що:
19.1. Виконання рішення, яке прийнято органом дер�

жавної влади, який відповідно до закону має право на йо�
го застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти міського бюджету міста Києва, здій�
снюється Головним управлінням Державного казначей�
ства України у місті Києві за попереднім інформуванням
Головного фінансового управління виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації).

19.2. Контроль за справлянням (стягненням) платежів
до бюджету здійснюється органами, які повинні забез�
печувати їх надходження (додаток10).

19.3. Зобов’язання по спеціальному фонду міського
бюджету міста Києва беруться головними розпорядни�
ками бюджетних коштів виключно в межах обсягів, які
щомісячно повідомляються Головним фінансовим управ�
лінням виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), крім власних над�
ходжень бюджетних установ.

19.4. У випадку, коли відповідальність за виконання
функцій або надання послуг, на які затверджено бюджет�
не призначення, передається від одного головного роз�
порядника коштів міського бюджету іншому головному
розпоряднику коштів міського бюджету, то відповідно до
частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України дія
бюджетного призначення не припиняється і застосовує�
ться в порядку, встановленому цим рішенням для вико�
нання тих самих функцій чи послуг іншим головним роз�
порядником коштів міського бюджету, якому це доруче�
но.

19.5. Використання коштів, передбачених в бюджеті
м. Києва на 2010 рік на вирішення нештатних ситуацій в
житловому господарстві міста, здійснюється за рішенням
Київської міської ради по мірі виникнення таких ситуацій,
крім коштів, використаних згідно з розпорядженням ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації) від 09.04.10 № 239.

19.6. Фінансування робіт по ремонту житлового фон�
ду та відновленню асфальтового покриття внутрішньо�
квартальних проїздів здійснюється після затвердження
на сесії Київської міської ради поадресного переліку цих
робіт.
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єва для молодих сімей та одиноких молодих громадян
на будівництво житла, та відсотки за користуванням ним
спрямовуються на компенсацію різниці у відсоткових
ставках та часткове погашення зобов’язань позичальни�
ків за кредитами у відповідності до Положення про по�
рядок фінансово�кредитної підтримки молодих сімей та
одиноких молодих громадян на будівництво (реконструк�
цію) житла в місті Києві.

33. Встановити, що:
33.1. 50 відсотків суми надходжень від оренди неру�

хомого та іншого індивідуально визначеного майна ко�
мунальної власності територіальної громади міста Києва
зараховуються до загального фонду міського бюджету
міста Києва, крім комунального підприємства “Генераль�
на дирекція Київської міської ради з обслуговування іно�
земних представництв” по договорах з нерезидентами
України, комунального підприємства “Київпастранс”, ко�
мунального підприємства “Київжитлоспецексплуатація”.

33.2. При визначенні загальної суми надходжень від
оренди такого майна враховується орендна плата, що
надходить на рахунки або до каси підприємств (органі�
зацій, установ) — орендодавців (за касовим методом)
згідно з договорами оренди, в т. ч. суми платежів, не
сплачені у попередніх періодах, крім коштів, отриманих
від надання майна в тимчасове безоплатне користуван�
ня або по яких плата за користування приміщеннями
встановлена в межах витрат на утримання об’єкта, пе�
реданого в користування.

33.3. Зазначені в цьому пункті рішення кошти пере�
раховуються всіма підприємствами, установами та орга�
нізаціями — орендодавцями до міського бюджету міста
Києва щоквартально не пізніше 10 числа місяця наступ�
ного за звітним кварталом.

33.4. Звітність про загальну суму надходжень від орен�
ди майна і цілісних майнових комплексів, нараховані та
сплачені суми зобов’язань з 50 відсотками загальної су�
ми надходжень від оренди надається всіма підприєм�
ствами, установами та організаціями — орендодавцями,
які належать до комунальної власності територіальної
громади м. Києва, до Головного управління комунальної
власності міста Києва виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) що�
квартально не пізніше 20 числа наступного за звітним
кварталом за формою, визначеною Головним управлін�
ням комунальної власності міста Києва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

33.5. Кошти орендної плати за користування майном
територіальної громади міста Києва залишаються в роз�
порядженні бюджетних установ.

34. Встановити, що сума надходжень орендної плати
за користування майном територіальної громади міста
Києва, яка надходить на рахунок КП “Київжитлоспецекс�
плуатація”, залишається у розпорядженні підприємства
для виконання його статутних функцій та окремих дору�
чень Київської міської ради та виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації). Сума орендної плати після покриття витрат по
виконанню статутних функцій КП “Київжитлоспецексплу�
атація” з утримання житлового та нежитлового фондів
міста, сплати податків, обов’язкових платежів та відра�
хування частини чистого прибутку до бюджету направ�
ляється на окремий рахунок для формування цільового
фонду підприємства, напрямки використання якого по�
годжуються з постійно комісією Київської міської ради з
питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

35. Зупинити дію рішення Київської міської ради від
28.09.06 № 34/91 “Про затвердження Порядку передачі
майна територіальної громади міста Києва в оренду, Ме�
тодики розрахунку орендної плати за користування май�
ном територіальної громади міста Києва, Типового до�
говору про оренду майна територіальної громади міста
Києва” в частині встановлення орендної плати для уста�
нов, що фінансуються з бюджету міста Києва. Встанови�
ти, що такі бюджетні установи звільнені від орендної пла�
ти у 2010 році, крім сплати експлуатаційних витрат.

Районним у місті Києві радам розглянути питання
звільнення бюджетних установ, зазначених у частині пер�
шій цього пункту, які орендують майно, що відноситься
до комунальної власності районів, від орендної плати,
крім сплати експлуатаційних витрат.

36. Головному управлінню комунальної власності міс�
та Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) організувати ро�
боту щодо передачі протягом 2010 року в оренду кому�
нального майна територіальної громади міста Києва ви�
ключно на конкурсних засадах, крім комунального май�
на, що передається в оренду:

— комунальним підприємствам, установам та органі�
заціям;

— бюджетним установам;
— музеям, бібліотекам;
— підприємствам, установам та громадським органі�

заціям, які здійснюють діяльність у сфері культури і мис�
тецтв, у тому числі творчим спілкам та їх членам для роз�
міщення творчих майстерень;

— підприємствам, установам та громадським органі�
заціям, які здійснюють діяльність у галузі фізкультури та
спорту та безпосередньо організовують дозвілля дітей та
юнацтва;

— громадським організаціям ветеранів;
— громадським організаціям інвалідів;
— центрам професійної, соціальної реабілітації інвалі�

дів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей�інва�

лідів, а також підприємствам та організаціям громад�
ських організацій інвалідів, яким визначена доцільність
надання державної допомоги відповідно до статей 141,
142 Закону України “Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні”;

— Пенсійному фонду України та його органам;
— державним та комунальним видавництвам та під�

приємствам книгорозповсюдження;
— вітчизняним видавництвам та підприємствам кни�

горозповсюдження книжкової продукції, що забезпечу�
ють підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш
як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою
(за винятком видань рекламного та еротичного харак�
теру);

— релігійним організаціям для забезпечення прове�
дення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній;

— народним депутатам та депутатам місцевих рад для
розміщення громадських приймалень.

Орендар, який належно виконує свої обов’язки за до�
говором оренди нерухомого майна, строк дії якого закін�
чується, має право на продовження договору оренди на
новий строк, але не більше ніж на два роки.

Орендар, який має намір скористатися таким правом,
повинен повідомити про це орендодавцю не пізніше ніж
за місяць до закінчення строку договору оренди нерухо�
мого майна.

Визначити перелік комунального майна та подати на
затвердження Київській міській раді для забезпечення
зобов’язань комунального підприємства “Київпастранс”,
комунального підприємства “Київський метрополітен”,
комунального підприємства “Київдорсервіс” перед Київ�
ською міською радою у зв’язку із наданням Київською
міською радою Європейському банку реконструкції та
розвитку гарантій для забезпечення виконання зобов’я�
зань за кредитними угодами, укладеними між Європей�
ським банком реконструкції та розвитку та цими кому�
нальними підприємствами.

37. Звільнити від сплати комунального податку кому�
нальні підприємства “Київпастранс” та “Київський мет�
рополітен”.

38. З метою оздоровлення фінансового стану кому�
нальних підприємств та підприємств, які виконують ро�
боти із життєзабезпечення міста Києва, надати пільги по
сплаті земельного податку в 2010 році, за винятком площ
будівель та споруд, що здаються в оренду іншим орга�
нізаціям (додаток 13).

Сума пільги по земельному податку, визначена у по�
датковій декларації на поточний рік (далі — сума подат�
ку), вноситься суб’єктом господарювання рівними част�
ками за місцезнаходженням відповідної земельної ділян�
ки щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають
за останнім календарним днем звітного місяця, на окре�
мий рахунок по кожному підприємству, відкритий в ор�
гані Державного казначейства.

Суми податку спрямовуються:
— комунальними підприємствами транспорту (“Авто�

транспортне підприємство Київської міської ради”, “Ки�
ївпастранс”, “Київський метрополітен” та Міжнародний
аеропорт “Київ” (Жуляни)) на технічне обслуговування
рухомого складу та на ремонти основних фондів;

— Південно�Західною залізницею на технічне обслуго�
вування рухомого складу, на ремонти основних фондів
та на компенсацію проїзду пільгових категорій громадян,
по проекту “Міська електричка”;

— житловими організаціями усіх форм власності на ут�
римання та ремонт внутрішньобудинкових інженерних
мереж, що знаходяться у їх повному господарському ві�
данні, підготовку до осінньо�зимового періоду і на мо�
дернізацію ліфтового господарства;

— комунальними підприємствами “Госпкомобслугову�
вання” та “Київжитлоспецексплуатація” на ремонт інже�
нерних мереж, споруд та обладнання, утримання житло�
вого і нежитлового фонду, комунальні послуги;

— комунальним підприємством громадського харчу�
вання “Кобза” на проведення благодійних акцій для ді�
тей, ветеранів війни в Афганістані, учасників Великої Віт�
чизняної війни;

— комунальними підприємствами, підпорядкованими
Головному управлінню ритуальних послуг виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції), на модернізацію основних засобів виробництва, по�
точний, капітальний ремонт та утримання будівель і спо�
руд основного виробництва, поповнення обігових кош�
тів, зниження собівартості ритуальної атрибутики та про�
дукції, на соціальне забезпечення працівників, у тому
числі заробітну плату, покриття різниці у вартості палив�
но�мастильних матеріалів, закладених у тарифах на ри�
туальні послуги, відшкодування витрат від перевезення
пільгових категорій населення;

— комунальним підприємством “Молочна фабрика�
кухня”, комунальною аварійно�рятувальною службою “Ки�
ївська служба порятунку” на відшкодування витрат по ут�
риманню;

— Київським комунальним виробничим підприємством
“Міськпаливо” на ремонт інженерних мереж, споруд та
комунальні послуги;

— комунальним підприємством “Водно�інформаційний
центр” на обслуговування виставкової експозиції, світло�
музичного фонтану та бюветного комплексу;

— комунальним підприємством “Плесо” на утримання
зон відпочинку на водних об’єктах;

— АЕК “Київенерго” на виконання робіт по приведен�
ню переданих у володіння та користування цим підпри�
ємствам безгосподарних та інших об’єктів теплопоста�

чання та водопровідно�каналізаційного господарства до
технічно справного стану, їх відновлення та утримання;

— ВАТ “АК “Київводоканал” на закупівлю реагентів та
хімічних речовин, що використовуються в процесі очист�
ки води та стоків;

— ВАТ “Київспецтранс” на вирішення проблемних пи�
тань, пов’язаних із експлуатацією полігону № 5, зокре�
ма, забезпечення роботи установки “VOMM”;

— ВАТ “Спеціалізоване управління протизсувних під�
земних робіт” на ремонтні роботи гідротехнічних споруд,
що передані товариству у володіння та користування;

— комунальним підприємством “Житлоінвестбуд —
УКБ” на сплату податку на прибуток, частини прибутку,
що підлягає сплаті до бюджету підприємствами, що на�
лежать до комунальної власності територіальної грома�
ди міста Києва, та на капітальні інвестиції з будівництва
об’єктів соціально�побутового призначення за рахунок
залучених коштів, на здешевлення вартості житла для
малозабезпечених верств населення;

— закритим акціонерним товариством “Енергогенеру�
юча компанія “ДАРтеплоцентраль” на виконання робіт з
ремонту енергетичних котлів;

— відкритим акціонерним товариством “Київгаз” на ут�
римання та ремонт мереж;

— підприємствами акціонерного товариства холдин�
гової компанії “Київміськбуд” на модернізацію, капіталь�
ний ремонт та придбання обладнання, будівельних ме�
ханізмів, матеріалів, палива та запасних частин, випла�
ту заробітної плати, оплату страхових внесків до Фондів
загальнообов’язкового державного страхування, покра�
щення умов праці робітників, розробку нових видів про�
дукції, сплату комунальних послуг та погашення креди�
торської заборгованості;

— ВАТ “Київхімволокно” на сплату пільгових пенсій,
заробітної плати та соціальних податків на заробітну пла�
ту;

— комунальним підприємством “Київський іподром”
на погашення заборгованості із заробітної плати праців�
никам підприємства та вирішення проблемних питань,
пов’язаних із утриманням та експлуатацією майна тери�
торіальної громади м. Києва, яке знаходиться на балан�
сі підприємства, погашення кредиторської заборговано�
сті;

— ВАТ “Київмлин” на погашення відсотків за користу�
вання банківськими кредитами, залученими за механіз�
мом фінансової підтримки суб’єктів підприємницької ді�
яльності відповідно до рішення Київської міської ради від
05.07.01 № 375/1351 “Про затвердження Положення про
фінансово�кредитну підтримку суб’єктів господарюван�
ня в місті Києві” (із змінами та доповненнями);

— ВАТ “Київхліб” та дочірніх підприємств на відшкоду�
вання збитків цих підприємств, які були спричинені ре�
алізацією ними продукції за регульованими цінами на
хліб та хлібобулочні вироби у попередні роки, модерні�
зацію виробництва;

— державним підприємством “Санаторій “Конча�За�
спа” на здешевлення вартості путівок для пільгових ка�
тегорій населення, придбання обладнання, проведення
поточного ремонту, виплату заробітної плати працівни�
кам.

39. Виконавчим органам районних у місті Києві рад
(районним у місті Києві державним адміністраціям) з ме�
тою збереження та розвитку вулично�дорожньої мережі,
забезпечення безпеки руху надати до 01 червня 2010
року Головному управлінню транспорту виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо об’єктів вулично�дорож�
ньої мережі, які потребують ремонту.

Головному управлінню транспорту виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) до 10 червня 2010 року подати виконавчому
органу Київської міської ради (Київській міській держав�
ній адміністрації) на затвердження комплексний план ро�
біт із ремонту автошляхів міста на 2010 рік з урахуван�
ням пропозицій депутатів Київської міської ради.

Джерелами фінансування робіт із ремонту, утриман�
ня автомобільних шляхів та споруд на них, інших об’єк�
тів дорожнього господарства визначити податок з влас�
ників транспортних засобів, самохідних машин і механіз�
мів та плату за придбання торгових патентів пунктами
продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, за�
правними пунктами).

40. Головному управлінню транспорту виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надати Міністерству транспорту та зв’яз�
ку України до 10 червня 2010 року перелік об’єктів до�
рожнього господарства комунальної власності м. Києва
для включення їх до загального переліку об’єктів, на які
спрямовуються видатки, передбачені в Державному бю�
джеті України на 2010 рік на розвиток мережі й утриман�
ня автомобільних доріг загального користування.

41. Головному управлінню освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) опрацювати з Міністерством освіти і
науки України питання забезпечення навчальних закла�
дів міста необхідними підручниками та посібниками за
рахунок видатків, які передбачені в Державному бюдже�
ті України на централізовані програми та заходи.

42. Встановити, що діти віком до трьох років з мало�
забезпечених сімей забезпечуються безкоштовними мо�
лочними сумішами та спеціальним дитячим харчуван�
ням.

43. Головному управлінню охорони здоров’я та ме�

дичного забезпечення виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації):

43.1. Передбачити в межах загальних обсягів видат�
ків міського бюджету міста Києва по галузі “Охорона здо�
ров’я” на 2010 рік видатки на:

— підтримку комунального підприємства “Молочна
фабрика�кухня” на період реконструкції — 387,4 тис. грн;

— закупівлю консультативних інженерних послуг по
технічному переоснащенню технологічного процесу ви�
робництва (модернізації) комунального підприємства
“Молочна фабрика�кухня” — 99,5 тис. грн;

— забезпечення постійних донорів місячними проїз�
ними квитками на 2 види транспорту з метою підвищен�
ня зацікавленості населення в поширенні донорства.

43.2. До 01 липня 2010 року подати на затвердження
до виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) розподіл коштів на ре�
алізацію заходів міської Міжгалузевої комплексної про�
грами “Здоров’я киян” на 2010 рік з урахуванням про�
позицій депутатів Київської міської ради, після обгово�
рення на сесії Київської міської ради та результативного
голосування депутатами.

43.3. Опрацювати з Міністерством охорони здоров’я
України питання повного та своєчасного забезпечення
лікувальних установ міста Києва медикаментами та ме�
дичним обладнанням за рахунок коштів, які передбаче�
ні в Державному бюджеті України на виконання центра�
лізованих програм та заходів з охорони здоров’я.

44. Головному управлінню освіти і науки виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), Головному управлінню охорони здо�
ров’я та медичного забезпечення виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), Головному управлінню культури і мистецтв вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) при формуванні державного за�
мовлення на підготовку фахівців з вищою освітою в під�
порядкованих їм вищих навчальних закладах комуналь�
ної власності територіальної громади міста Києва не до�
пускати його збільшення, вжити заходів щодо оптиміза�
ції та забезпечити формування в межах бюджетних при�
значень, визначених у цьому рішенні з врахуванням по�
треби міста Києва в кадрах.

45. Головним управлінням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), підприємствам, установам, організаціям, що на�
лежать до комунальної власності територіальної грома�
ди м. Києва, та господарським товариствам, у яких є
частка майна комунальної власності територіальної гро�
мади в розмірі не менше 30 відсотків, забезпечити опти�
мізацію надання платних послуг з метою збільшення
власних надходжень. Головному управлінню комуналь�
ної власності міста Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
при затвердженні річних фінансових планів підприємств,
установ, організацій, що належать до комунальної влас�
ності територіальної громади м. Києва, та господарським
товариствам, у яких є частка майна комунальної власно�
сті територіальної громади в розмірі не менше 30 відсот�
ків, враховувати в них збільшення обсягів власних над�
ходжень, обумовлених оптимізацією надання платних по�
слуг.

46. Встановити розмір відрахувань до цільового фон�
ду спеціального фонду міського бюджету м. Києва від
плати за право тимчасового використання місць (для
розташування об’єктів зовнішньої реклами), які перебу�
вають у комунальній власності територіальної громади
міста Києва, та від плати за розміщення реклами на
транспорті на рівні 80 відсотків.

47. Забезпечити перерахування коштів до цільового
фонду спеціального фонду міського бюджету міста Ки�
єва в повному обсязі, визначеному додатком 1 до цьо�
го рішення:

47.1. Головному управлінню з питань реклами вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) — від плати за право тимчасо�
вого використання місць (для розташування об’єктів зов�
нішньої реклами), які перебувають у комунальній влас�
ності територіальної громади м. Києва.

47.2. Головному управлінню транспорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) — від плати за розміщення реклами на
транспорті, крім комунального підприємства “Київпас�
транс”.

48. Головному управлінню з питань реклами виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації) спільно з комунальним підприєм�
ством “Київреклама” забезпечити відображення у річно�
му фінансовому плані комунального підприємства “Київ�
реклама” на 2010 рік коштів, що підлягають сплаті до
міського бюджету міста Києва від плати за право тимча�
сового використання місць для розташування об’єктів
зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній влас�
ності територіальної громади м. Києва, в обсязі, визна�
ченому додатком 1 до цього рішення.

Головному управлінню комунальної власності м. Ки�
єва виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) врахувати при затвер�
дженні річного фінансового плану комунального підпри�
ємства “Київреклама” на 2010 рік кошти від плати за пра�
во тимчасового використання місць для розташування
об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у кому�
нальній власності територіальної громади міста Києва.

49. Встановити, що власні надходження бюджетних
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установ розпорядники бюджетних коштів спрямовують
на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних над�
ходжень, решту коштів у першу чергу на погашення за�
боргованості по комунальних послугах та енергоносіях,
за виключенням закладів охорони здоров’я.

Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, затверджені цим рішен�
ням, розпорядник бюджетних коштів передбачає спряму�
вання таких надпланових обсягів у першу чергу на погашен�
ня заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну
плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бю�
джетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на захо�
ди, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень,
а 50 відсотків коштів — на заходи, які необхідні для ви�
конання основних функцій, але не забезпечені коштами
загального фонду бюджету за відповідною бюджетною
функцією, при цьому по бюджетних установах охорони
здоров’я такі кошти спрямовуються на придбання меди�
каментів та харчування для хворих.

50. Доручити Головному фінансовому управлінню ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації):

50.1. Проводити фінансування головних розпорядни�
ків коштів міського бюджету міста Києва відповідно до
затверджених у встановленому порядку помісячних роз�
писів доходів і видатків з урахуванням бюджетних зобо�
в’язань, зареєстрованих в органах Державного казначей�
ства міста Києва, фінансових можливостей бюджету та
відповідно до досягнутого рівня виконання показників по
мережі, штатах і контингентах, виконання обсягів робіт
та надання послуг тощо.

50.2. У разі невиконання показників доходів до загаль�
ного фонду міського бюджету міста Києва на 2010 рік,
визначених розписом міського бюджету міста Києва,
встановлювати обмеження бюджетних асигнувань голов�
ним розпорядникам бюджетних коштів для взяття бю�
джетних зобов’язань та проведення видатків загального
фонду міського бюджету міста Києва.

50.3. Проводити розрахунки по всіх видах видатків, які
здійснюються за рахунок субвенцій з Державного бюдже�
ту України, передбачених у підпунктах 1.1.1�1.1.5 пунк�
ту 1 цього рішення, через міський бюджет міста Києва без
розподілу їх між районними у місті Києві бюджетами.

50.4. У процесі виконання міського бюджету міста Ки�
єва за обґрунтованим поданням головних розпорядників
коштів міського бюджету міста Києва здійснювати пере�
розподіл видатків, в тому числі тих, що здійснюються за
рахунок субвенції з Державного бюджету України та бю�
джету розвитку, за підфункціями (підрозділами) та кода�
ми економічної класифікації видатків між поточними та
капітальними у межах загального обсягу бюджетних при�
значень по головних розпорядниках коштів.

50.5. Отримувати середньострокові позики на суми
невиконання у відповідному звітному періоді розрахун�
кових обсягів доходів міського бюджету міста Києва на
2010 рік, що враховуються при визначенні обсягу між�
бюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного каз�
начейського рахунку, проводити їх розподіл між район�
ними в місті Києві бюджетами та затверджувати розпо�
рядження про виділення коштів загального та спеціаль�
ного фондів міського бюджету міста Києва.

50.6. Здійснювати організаційно�правові дії щодо
здійснення запозичень, залучення короткотермінових по�
зик в органах Державного казначейства, фінансово�кре�
дитних установах та отримувати середньострокові пози�
ки на суми невиконання у відповідному звітному періоді
розрахункових обсягів доходів міського бюджету міста
Києва на 2010 рік, що враховуються при визначенні об�
сягу міжбюджетних трансфертів, здійснювати інші пра�
вові та організаційні дії щодо отримання, обслуговуван�
ня та повернення залучених коштів з урахуванням у бю�
джеті міста на відповідний рік видатків на їх обслугову�
вання та повернення.

51. Встановити, що фінансування заходів, передбаче�
них міською комплексною програмою “Турбота”, прово�
диться згідно з рішеннями Київської міської ради.

52. Продовжити на 2010 рік дію пунктів 34, 35 рішен�
ня Київської міської ради від 26.12.00 № 156/1133 “Про
бюджет міста Києва на 2001 рік”, пунктів 27, 32 рішен�
ня Київської міської ради від 18.12.03 № 267/1142 “Про
бюджет міста Києва на 2004 рік”, пунктів 21, 43, 61 рі�
шення Київської міської ради від 28.12.04 № 1050/2460
“Про бюджет міста Києва на 2005 рік”, пункту 72 у час�
тині підпунктів 72.3, 72.4 рішення Київської міської ради
від 28.12.06 № 531/588 “Про бюджет міста Києва на 2007
рік”, пункту 35 у частині пунктів 35.1, 35.2 у частині аб�
заців першого та другого, 35.3, пункту 37, пункту 54 у час�
тині пунктів 54.1, 54.3, 54.5�54.8 рішення Київської місь�
кої ради від 06.03.09 Nа124/1179 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2009 рік” (додаток 14).

53. Відповідно до Закону України “Про місцеве само�
врядування в Україні”, Закону України “Про столицю Укра�
їни — місто�герой Київ”, Бюджетного кодексу України для
забезпечення виконання самоврядних функцій і делего�
ваних державою повноважень, додаткових прав Київської
міської ради, пов’язаних зі здійсненням містом Києвом
столичних функцій, та додаткових повноважень Київсько�
го міського голови встановити, що кошти програм вирі�
шення Київським міським головою та депутатами Київ�
ської міської ради соціально�економічних проблем, ви�
конання передвиборних програм та доручень виборців
спрямовуються за напрямками, визначеними додатком
15 до цього рішення, за розпорядженнями виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації) та зверненнями депутатів Київської
міської ради. Встановити, що розпорядниками коштів на
виконання депутатами Київської міської ради соціально�
економічних проблем, виконання передвиборних про�
грам та доручень виборців є громадські приймальні де�
путатів Київської міської ради.

54. Головному управлінню соціального захисту насе�
лення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) у 2010 році нада�
вати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та
скраплений балонний газ готівкою категоріям населен�
ня, які визначені пунктом 1.1.3 цього рішення.

55. Відповідно до пункту 29 частини першої статті 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
викласти в новій редакції додаток 1 до рішення Київра�
ди від 19.07.05 № 821/3396 “Про затвердження дифе�
ренційованих нормативів порядку нарахування та спла�
ти відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуван�
ню до бюджету міста Києва підприємствами, організаці�
ями та установами, що належать до комунальної влас�
ності міста Києва” згідно з додатком 16 до цього рішен�
ня.

56. Державній податковій адміністрації у м. Києві:
56.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти

сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх
рівнів у 2010 році вжити дієвих заходів щодо:

— зменшення податкового боргу до бюджетів усіх рів�
нів, використовуючи у повній мірі заходи стягнення по�
даткового боргу, передбачені Законом України “Про по�
рядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами”;

— зменшення від’ємного значення об’єкта оподатку�
вання;

— руйнування схем ухилення від оподаткування.
56.2. Проводити моніторинг надходжень доходів до

загального фонду бюджету м. Києва в розрізі галузей,
підприємств — найбільших боржників по сплаті податків,
підприємств, які зменшують фонд оплати праці, з метою
внесення пропозицій щодо заслуховування керівників цих
підприємств на засіданнях комісії з питань забезпечен�
ня своєчасності і повноти сплати податкових та інших
надходжень до бюджетів усіх рівнів, утвореної відповід�
но до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від
15.08.06 № 1220.

56.3. Довести контингенти надходжень податків і збо�
рів, врахованих у бюджеті міста Києва на 2010 рік, до
районних у місті Києві державних податкових інспекцій
та спеціалізованої Державної податкової інспекції по ро�
боті з великими платниками податків у місті Києві, за�
безпечити мобілізацію доходів до бюджету міста Києва,
в тому числі до міського бюджету міста Києва, в сумі 14
723 771,5 тис. грн.

57. Погодити кредитні угоди, укладені:
— комунальним підприємством “Київпастранс” як по�

зичальником та Європейським банком реконструкції та
розвитку як кредитором про надання кредиту у розмірі
60,0 млн Євро (шістдесят мільйонів Євро) від 17 серпня
2007 року (зі змінами та доповненнями);

— комунальним підприємством “Київський метропо�
літен” як позичальником та Європейським банком ре�
конструкції та розвитку як кредитором про надання кре�
диту у розмірі 40,0 млн Євро (сорок мільйонів Євро) від
17 серпня 2007 року (зі змінами та доповненнями);

— комунальним підприємством “Київдорсервіс” як по�
зичальником та Європейським банком реконструкції та
розвитку як кредитором про надання кредиту у розмірі
15,0 млн Євро (п’ятнадцять мільйонів Євро) від 31 жовт�
ня 2008 року (зі змінами та доповненнями).

58. Надати Європейському банку реконструкції та роз�
витку гарантії для забезпечення виконання зобов’язань
комунального підприємства “Київпастранс”, комуналь�
ного підприємства “Київський метрополітен”, комуналь�
ного підприємства “Київдорсервіс” перед Європейським
банком реконструкції та розвитку за кредитними угода�
ми, зазначеними в пункті 57 цього рішення.

59. Встановити граничний обсяг надання гарантій Єв�
ропейському банку реконструкції та розвитку, що надаю�
ться Київською міською радою, в розмірі всіх зобов’язань
комунального підприємства “Київпастранс”, комуналь�
ного підприємства “Київський метрополітен”, комуналь�
ного підприємства “Київдорсервіс” перед Європейським
банком реконструкції та розвитку відповідно до кредит�
них угод, зазначених у пункті 57 цього рішення.

60. Встановити плату за надання Київською міською
радою Європейському банку реконструкції та розвитку га�
рантій для забезпечення виконання зобов’язань за кре�
дитними угодами між Європейським банком реконструк�
ції та розвитку як кредитором та комунальним підприєм�
ством “Київпастранс”, комунальним підприємством “Ки�
ївський метрополітен”, комунальним підприємством “Ки�
ївдорсервіс” як позичальниками у розмірі 1 грн (одна
гривня).

З метою виконання вимог частини 2 статті 17 Бюджет�
ного кодексу України дозволити:

— комунальному підприємству “Київпастранс” уклас�
ти договір поруки щодо виконання комунальним підпри�
ємством “Київський метрополітен” своїх зобов’язань пе�
ред Європейським банком реконструкції та розвитку згід�
но з кредитною угодою, укладеною 17 серпня 2007 ро�
ку (зі змінами та доповненнями);

— комунальному підприємству “Київський метрополі�
тен” укласти договір поруки щодо виконання комуналь�

ним підприємством “Київдорсервіс” своїх зобов’язань
перед Європейським банком реконструкції та розвитку
згідно з кредитною угодою, укладеною 31 жовтня 2008
року (зі змінами та доповненнями);

— комунальному підприємству “Київдорсервіс” уклас�
ти договір поруки щодо виконання комунальним підпри�
ємством “Київпастранс” своїх зобов’язань перед Євро�
пейським банком реконструкції та розвитку згідно з кре�
дитною угодою, укладеною 17 серпня 2007 року (зі змі�
нами та доповненнями).

61. Уповноважити Київського міського голову, Л. М.
Черновецького, підписати від імені Київської міської ра�
ди договори гарантії та відшкодування з Європейським
банком реконструкції та розвитку, а також документи що�
до платності надання гарантій, надання майнового забез�
печення та зустрічних гарантій (договорів поруки) з ко�
мунальними підприємствами, зазначеними у пункті 57
цього рішення, з метою виконання вимог частини 2 стат�
ті 17 Бюджетного кодексу України.

62. Замовникам по будівництву, реконструкції та ре�
монту об’єктів, фінансування яких здійснюються за бю�
джетні кошти, передбачати в договорах можливість здійс�
нення на будь�якому етапі перевірки відповідності обся�
гів виконаних робіт уповноваженою виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною
адміністрацією) організацією.

63. Підприємствам, установам та організаціям кому�
нальної форми власності міста Києва та районів міста
Києва:

— у разі відсутності власного підрозділу технічного на�
гляду чи його недостатньої кваліфікації залучати уповно�
важену виконавчим органом Київської міської ради (Ки�
ївською міською державною адміністрацією) організацію
до проведення перевірки відповідності обсягів викона�
них ремонтно�будівельних робіт;

— залучати Головне управління внутрішнього фінан�
сового контролю та аудиту виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
до попереднього аудиту економічної ефективності та ри�
зиків договорів, фінансування яких планується здійсню�
вати за кошти бюджету в сумі, що перевищує 
10 млн грн.

64. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) забезпечити взає�
модію з відповідними центральними органами виконав�
чої влади з вирішення питань використання коштів Ста�
білізаційного фонду Державного бюджету України та по�
годження переліку робіт, товарів, послуг з обсягами кош�
тів для їх оплати в рамках Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, зокрема:

64.1. Головному управлінню транспорту виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації):

— з Міністерством транспорту та зв’язку України в час�
тині розвитку Міжнародного аеропорту “Київ” (Жуляни);

— з Міністерством з питань житлово�комунального гос�
подарства України в частині оновлення парку трамвай�
них вагонів та тролейбусів;

— з Міністерством економіки України в частині будів�
ництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг.

64.2. Головному управлінню капітального будівництва
м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) з Міністерством
з питань житлово�комунального господарства України в
частині будівництва другої нитки Головного міського ка�
налізаційного колектора в м. Києві (ділянка на території
національного спортивного комплексу “Олімпійський”).

65. Підприємства та організації, які отримують кошти
із бюджету міста Києва, переглядають тарифи на надан�
ня послуг і виконання робіт за попереднім погодженням
з Головним управлінням цінової політики виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

66. Виконавчим органам районних у місті Києві рад
(районним у місті Києві державним адміністраціям):

66.1. Забезпечити спрямування до 50 відсотків дохо�
дів, що надходять від оренди майна комунальної влас�
ності територіальних громад районів міста, на виконан�
ня заходів програми “Ліфт” у 2010 році.

66.2. При формуванні бюджетів районів передбачити
погашення заборгованості за виконані в минулі роки ро�
боти по комплексних загальноміських заходах “Твій дім,
твоє подвір’я” за рахунок доходів від оренди майна ко�
мунальної власності територіальних громад районів та
інших доходів від господарської діяльності підприємств
житлового господарства.

66.3. Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей та
учнів закладів освіти комунальної власності територіаль�
ної громади міста Києва у відповідності до законів Укра�
їни та актів Кабінету Міністрів України.

67. Затвердити порядок визначення розмірів пайової
участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні со�
ціальної та інженерно�транспортної інфраструктури м.
Києва (додаток 17).

67.1. Встановити граничний розмір пайової участі
(внеску) забудовників (інвесторів) у створенні соціальної
та інженерно�транспортної інфраструктури міста відпо�
відно до діючого законодавства.

67.2. Нормативи для визначення розмірів пайової учас�
ті (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соці�
альної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Ки�
єва та порядок залучення і використання пайових кош�
тів, а також Методику розрахунку розмірів пайової учас�

ті (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соці�
альної та інженерно�транспортної інфраструктури м. Ки�
єва (додаток 18 до рішення Київської міської ради “Про
бюджет міста Києва на 2009 рік” від 06.03.09 № 124/179)
визнати такими, що втратили чинність, з моменту на�
брання чинності цим рішенням.

68. Викласти додаток 1 до рішення Київської міської
ради від 26.11.98 № 68/169 “Про встановлення вартості
торгового патенту в місті Києві” (із змінами та доповнен�
нями) в новій редакції (додаток 18 до цього рішення).

69. Встановити, що:
69.1. Розміри орендної плати за земельні ділянки за�

лежно від їх нормативної грошової оцінки згідно з додат�
ком 19.

69.2. Річна орендна плата за земельні ділянки, на яких
здійснюються різні види економічної діяльності, у тому
числі передача будівель, споруд чи приміщень в орен�
ду, встановлюється розрахунково, пропорційно до видів
діяльності та розмірів орендної плати, зазначеної в до�
датку 19 до цього рішення.

69.3. Орендарі у тримісячний термін до закінчення
терміну дії договору оренди земельної ділянки подають
до Головного управління земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адмініс�
трації) документи на подовження договору оренди або
після закінчення дії договору оренди повертають Київ�
ській міській раді земельну ділянку відповідно до вимог
земельного законодавства та умов договору оренди.

Головному управлінню земельних ресурсів виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністра�
ції) з метою приведення у відповідність до вимог чинного
законодавства істотних умов договорів оренди земельних
ділянок направити юридичним і фізичним особам, в тому
числі підприємцям, які уклали договори оренди земельних
ділянок з Київською міською радою, і розмір їх орендної
плати згідно з умовами договорів становить менше трик�
ратного розміру земельного податку, звернення із пропо�
зиціями про внесення змін до договорів оренди земель�
них ділянок у частині приведення розмірів орендної плати
у відповідність до положень чинного законодавства.

Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київ�
ської міської ради від 21 грудня 2000 року № 118/1095
“Про орендну плату за землю в м. Києві”.

70. Виконавчому органу Солом’янської районної у міс�
ті Києві ради (районній у місті Києві державній адмініс�
трації) проаналізувати ставки єдиного податку для суб’єк�
тів малого підприємництва — фізичних осіб, встановле�
ні рішенням Солом’янської районної у місті Києві ради,
на їх відповідність видам діяльності відповідно до класи�
фікатора видів економічної діяльності, затвердженого на�
казом Держспоживстандарту України від 26.12.05 № 375,
підготувати та подати на затвердження районній раді від�
повідний проект рішення, встановивши ставки на рівні
граничного розміру 200 грн.

71. Рішення Київської міської ради від 24.12.09
№ 894/2963 “Про заходи щодо забезпечення виконання
бюджету міста Києва у 2010 році” вважати таким, що
втратило чинність.

72. Секретаріату Київської міської ради з 1 січня 2010
року забезпечити організацію експлуатації та утримання
адміністративних будинків на вул. Хрещатик, 36 та 
Б. Хмельницького 6�А (енергоносії, інші комунальні по�
слуги, охорона будинків та прилеглої території, забезпе�
чення заходів та інше).

Установи, що фінансуються з міського бюджету м. Ки�
єва і розташовані в зазначених будинках (апарат вико�
навчого органу Київради (КМДА), Управління справами
КМДА, Головне фінансове управління, Головне управлін�
ня економіки та інвестицій, структурні підрозділи КП
“Госпкомобслуговування”: Служба допомоги Київського
міського голови — киянам “CALL�центр” (15�51) та Центр
правової допомоги киянам, які опинились у складних
життєвих обставинах), користуються займаними примі�
щеннями без відшкодування витрат секретаріату Київ�
ської міської ради.

73. Виконавчому органу Київської міської ради (Київ�
ській міській державній адміністрації) забезпечити що�
квартальне подання Київській міській раді письмового
звіту про хід виконання бюджету міста.

74. Це рішення набирає чинності з дня його офіційно�
го опублікування та застосовується з 01 січня 2010 року.

75. Додатки 1�19 є невід’ємними складовими цього рі�
шення.

76. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу Укра�
їни оприлюднити рішення Київської міської ради “Про
бюджет міста Києва на 2010 рік” у газеті “Хрещатик” у
десятиденний термін з дня прийняття.

77. Контроль за виконанням бюджету міста Києва на
2010 рік покласти на постійну комісію Київської міської
ради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

Київсь ий місь ий олова
Л. Черновець ий

Додатки №№ 1�19 до рішення Київради 
від 15 травня 2010 року №793/4231 

«Про бюджет міста Києва на 2010 рік», 
які є невід’ємною частиною цього рішення, будуть

оприлюднені шляхом розміщення на офіційному 
веб�порталі Київської міської влади за адресою

www.kmv.gov.ua на сторінці Головного фінансового
управління. Запитання можливо надсилати на адресу:

gfu@kmv.gov.ua або gfu@ukr.net
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Àíòîí Ëàíãå ïîêàçàâ êèÿíàì 
Ðîñ³þ ç â³êíà ïî¿çäà
Íàéâ³äîì³øèé ìîñêîâñüêèé ôîòîãðàô ïðèâ³ç 
äî ñòîëèö³ ñâîþ âèñòàâêó

“²äåÿ ôîòîïîäîðîæ³ â³ääàëå-
íèìè êóòî÷êàìè Ðîñ³¿ çàðîäèëà-
ñÿ â ìåíå äàâíî. ß ïðîäîâæèâ
äîáðó òðàäèö³þ ðîñ³éñüêèõ ìàí-
äð³âíèê³â. Äëÿ äîñÿãíåííÿ ñâîº¿
ìåòè ÿ ç³áðàâ ãðóïó ç 10 àñèñ-
òåíò³â òà ïîì³÷íèê³â. Ïîäîðîæó-
þ÷è ïî¿çäîì, ïîäîëàëè â³äñòàíü,
ùî äîð³âíþº ïîäâ³éíîìó ïðîõî-
äæåííþ åêâàòîðà (40 òèñ. êì).
Òåðèòîð³àëüíî ìè äîñÿãàëè
êðàéí³õ òî÷îê: ê³ëüêà ðàç³â ïðî-
¿õàëè Òðàíññèá³ðñüêîþ ìàã³ñ-
òðàëëþ, ä³ñòàëèñÿ êðàéíüîãî
Ñõîäó, Ñàõàë³íó, êðàéíüîãî çà-
ïîëÿðíîãî Óðàëó, çàïîëÿðíîãî
Ñèá³ðó. Ïðè öüîìó íåð³äêî ìè
ïîäîðîæóâàëè çîâñ³ì ñòàðèìè
çàë³çíè÷íèìè êîë³ÿìè”,— ðîç-

ïîâ³äàº ïðî êîðäîíè ñâîº¿ ïîäî-
ðîæ³ Àíòîí.

Öåé ïðîåêò Àíòîí Ëàíãå ñòâî-
ðèâ ó ïàðòíåðñòâ³ ç ÂÀÒ “Ðîñ³é-
ñüêà çàë³çíèöÿ”. Òàê, éîãî åêñïå-
äèö³¿ áóëî âèä³ëåíî îêðåìèé ïî-
òÿã, ùî é ñòàâ äîì³âêîþ äëÿ ôî-
òîãðàôà. Ëàíãå ç³çíàºòüñÿ: “ß
çâèê äî ñâîº¿ íîâî¿ îñåë³, ïðèòî-
ìó íàñò³ëüêè, ùî øêîäà áóëî ç
íåþ ðîçëó÷àòèñÿ”.

Ñàì äîñë³äíèê íàðîäèâñÿ ó
Ìîñêâ³ 10 æîâòíÿ 1963 ðîêó. Éî-
ãî ç äèòèíñòâà ïðèâàáëþâàëè
ïðèðîäíè÷³ íàóêè, é òîìó çà ôàõ
â³í îáðàâ á³îëîã³þ. Íà íàóêîâ³é
íèâ³ Àíòîí äîñÿã íåàáèÿêèõ âè-
ñîò: îòðèìàâøè íàóêîâó ñòóï³íü
êàíäèäàòà á³îëîã³÷íèõ íàóê, âè-

êëàäàâ ó ÌÄÓ. Ïðîòå ³íøà ïðè-
ñòðàñòü, à ñàìå: ôîòîìèñòåöòâî,
ùî çàõîïèëî éîãî ùå þíàêîì,
âçÿëà ãîðó, ³ â 1992 ðîö³ Àíòîí
âèð³øèâ ïðèñâÿòèòè ñåáå ôîòî-
ãðàô³¿.

“Ïðàöþþ÷è ôîòîãðàôîì, ÿ ïî-
ñò³éíî æèâ ì³æ Ìîñêâîþ ³ Ïàðè-
æåì. ß îáîæíþþ ìåãàïîë³ñè, àëå
ìåíå ïðèâàáëþº ³ îêîëèöÿ. Â
ïðîåêò³ “Ðîñ³ÿ ç â³êíà ïî¿çäà” ÿ
çì³ã ïðîÿâèòè ñåáå ³ ÿê ôîòîãðàô,
³ ÿê á³îëîã, çíàâåöü ð³äíî¿ ïðè-
ðîäè. Àäæå åêñïåäèö³¿, ìàíäð³â-
êè íåçâ³äàíèìè ì³ñöÿìè — öå òà-
êîæ ãðàí³ ìîº¿ ñóòíîñò³”,— ç³-
çíàºòüñÿ ìèòåöü.

Àíòîí Ëàíãå íàëåæèòü äî ò³º¿
ãðóïè ôîòîãðàô³â, ÿê³ ïðèíöèïî-

âî çí³ìàþòü íà ïë³âêó. Â³í ïîÿñ-
íþº öå òàê: “ß ïåðåêîíàíèé, ùî
ïë³âêà — îäèí ³ç ôàêòîð³â, ùî
ïåðåòâîðþº ôîòîãðàô³þ íà ìèñ-
òåöòâî. Ñàìå â ðîáîò³ ç ïë³âêîþ
º ìîìåíò òàºìíèö³, ùî â³äáóâàº-
òüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîÿâëåííÿ, êîëè õó-
äîæíèê ñïîñòåð³ãàº íàðîäæåííÿ
òâîðó”.

Ïðîåêòîì “Ðîñ³ÿ ç â³êíà ïî¿ç-
äà” Ëàíãå ïðîäîâæèâ ñïðàâó ñâî-
ãî äàëåêîãî ïîïåðåäíèêà Ñåðã³ÿ
Ïðîêóä³íà-Ãîðñüêîãî, ùî íà ïî-
÷àòêó ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ ïðîâ³â íèçêó
åêñïåäèö³é ðîñ³éñüêîþ ïðîâ³í-
ö³ºþ. Ïðîòå ïî÷àëàñÿ ðåâîëþö³ÿ

1917 ðîêó, ùî ïåðåðâàëà âò³ëåí-
íÿ ïðîåêòó â æèòòÿ. À â ÕÕ² ñòî-
ë³òò³ åñòàôåòó âçÿâ íà ñåáå ñàìå
Ëàíãå.

“Íà îêîëèö³ äåðæàâè ÷àñ ñïëè-
âàº ïî-³íøîìó. Ïîäîðîæóþ÷è
îêîëèöÿìè Ðîñ³¿, ÿ ÷àñòî ëîâèâ
ñåáå íà äóìö³, ùî, ìàáóòü, â ö³é
ì³ñöåâîñò³ ìàëî ùî çì³íþºòüñÿ
âçàãàë³. ² öå ñïðàâä³ äóæå íåçâè-
÷àéíå â³ä÷óòòÿ — ïåðåáóâàòè ïî-
çà ÷àñîì”,— ä³ëèòüñÿ ñâî¿ìè âðà-
æåííÿìè Àíòîí.
Вистав а триватиме до 5 липня
Галерея Brucie Collections
В л. Артема, 55-Б

Êâ³òó÷å öàðñòâî
Ó Íàö³îíàëüíîìó áîòàí³÷íîìó ñàäó ³ìåí³ Ãðèøêà ðîçïóñòèëèñÿ 150 ñîðò³â òðîÿíä
Ëþäìèëà ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
“Õðåùàòèê”

Нинішньо о ро один із
найстаріших ботанічних
садів — імені Ми оли
Гриш а, що розташова-
ний Печерсь ом райо-
ні столиці, — відзначає
ювілей сво о розарію.
Чарівном точ , де
щоро роз вітає понад
400 видів троянд, випов-
нюється 65 ро ів. Щодня
помил ватися оролева-
ми вітів приходять сотні
иян і остей столиці. На
змін одним видам роз-
вітають інші. І та до
пізньої осені. Нині в ро-
зарії охочі мож ть поми-
л ватися 150 видами
троянд.

Íàö³îíàëüíèé áîòàí³÷íèé ñàä
³ìåí³ Ìèêîëè Ãðèøêà áóëî çà-
ñíîâàíî â 1935 ðîö³, à ðîçàð³é
ðîçïî÷àâ ñâîº æèòòÿ ëèøå â ð³ê
çàê³í÷åííÿ Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿ-
íî¿ â³éíè. Ñàìå òîä³ â ùå çðóé-
íîâàíîìó Êèºâ³ ìåøêàíö³ ì³ñ-
òà ðàçîì ³ç àêàäåì³êîì-ñåëåê-

ö³îíåðîì Ìèêîëîþ Ãðèøêîì
âèñàäèëè íàâåñí³ ïåðø³ òîíåíü-
ê³ ñòåáëèíêè íàéïîïóëÿðí³øî¿

ó ñâ³ò³ ñàäîâî¿ êóëüòóðè, ùî íà-
ðàõîâóº 4 òèñÿ÷³ ðîê³â — øèï-
øèíè.

“Íàø ñàä òðîÿíä çà ôîðìîþ
çðîáèëè ñõîæèì íà ôðàíöóçüêèé
ðîçàð³é ïàðêó Áîãàòåëü,— ðîçïî-

â³äàº ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³â-
ðîá³òíèê â³ää³ëó ëàíäøàôòíîãî
áóä³âíèöòâà Íàö³îíàëüíîãî áîòà-
í³÷íîãî ñàäó ³ìåí³ Ìèêîëè
Ãðèøêà Îëåíà Ðóáöîâà.— Ðîçðî-
áèâ éîãî òîä³øí³é ãîëîâíèé àð-
õ³òåêòîð Êèºâà Îëåêñàíäð Âëà-
ñîâ.— Òóò ìîæíà â³äïî÷èòè â
áóäü-ÿêèé ÷àñ, òîìó ùî íàâ³òü ó
ñïåêó â ðîçàð³¿ íå íàäòî âèñîêà
òåìïåðàòóðà — â³ä ñïåêè ðÿòóþòü
ôîíòàí ³ ñòàâîê ³ç ïëàêó÷èìè
âåðáàìè. À ïåéçàæ — íåïîâòîð-
íèé çà ñâîºþ êðàñîþ”.

Íèí³ ðàäóþòü îêî â³äâ³äóâà÷³â
àðîìàòí³ ïåëþñòêè ãîë³âîê “Ë³-
ä³¿”, “Âåñòåðëàíäà”, “Ãëîð³¿” òà
“Ìàð³¿ Áàóìàí”. Äåÿê³ ñîðòè êâ³-
ò³â ðîçïóñêàþòüñÿ íàâ³òü äâ³÷³ íà
ð³ê. Òàêèìè ãàðíèìè âîíè ñòàëè
çàâäÿêè ðîáîò³ ñåëåêö³îíåð³â, îá-
ì³íàì ç ³íøèìè áîòàí³÷íèìè ñà-
äàìè — àäæå æîäåí ³ç ðîçàð³¿â
ñâ³òó íå âì³ùóº âñ³õ ñîðò³â — ¿õ
óæå ïîíàä 15 òèñÿ÷. Ö³êàâî òå,
ùî â êîæíîãî ñîðòó º ñâîÿ ëåãåí-
äà, ÿêó åêñêóðñàíòè ìîæóòü ïî-
÷óòè ç âóñò íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíè-
ê³â ðîçàð³þ.

Ïîòðàïèòè â öåé óí³êàëüíèé
êâ³òíèê çàãàëüíîþ ïëîùåþ 3,5 ãåê-
òàðè ìîæíà ç 11-¿ ãîäèíè, êîëè
â³äêðèâàºòüñÿ áîòàí³÷íèé ñàä. Âàð-
ò³ñòü êâèòêà äëÿ äîðîñëèõ 10 ãðè-
âåíü, äëÿ ä³òåé — 5 ãðèâåíü. Äëÿ
ïåíñ³îíåð³â âõ³ä áåçïëàòíèé

Віддалені точ и Росії неперевершені своій первозданній расі

О ремий потя для фотое спедиції став домів ою на дея ий час
для Антона Лан е

Â³êòîð³ÿ ÂÎÐÎÍ²ÍÀ
ñïåö³àëüíî äëÿ “Õðåùàòèêà”

Для всьо о світ Росія асоціюється переважно з Кремлем, Червоною площею, Мос-
вою, в ращом випад до перелі додається Ермітаж та Золоте Кільце. І нібито
всі знають, що ця держава становить 1/6 с ші Земної лі, проте чіт е явлення
про те, я ця частина с ші ви лядає, мають одиниці. Дослідни природи с сідньої
держави та фото раф Антон Лан е від рив таємницю російсь их о олиць.

Кияни та ості міста мож ть помил ватися роз віттям троянд Ботанічном сад імені Ми оли Гриш а
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хрещатик
Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà

Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Äåíèñ ÆÀÐÊÈÕ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.

Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620 

01034, ì. Êè¿â-34, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 235-32-60, ôàêñ: 235-01-93
Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó:  234-21-84, 531-91-05, ôàêñ: 235-61-48  
Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿: 234-27-35
Internet: www.kreschatic.kiev.ua    E-mail: info@kreschatic.kiev.ua  

âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó, ÷åòâåð òà ï’ÿòíèöþ
Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.  Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè. 
Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”. Äðóê: ÑÏÄ Ñêóéá³äà Â.Ï.   

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855
Çàìîâëåííÿ 210-10
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Äîáð³ äðóç³
ФФ ОО ТТ ОО ЕЕ ТТ ЮЮ ДД Ãîðîñêîï êèÿíèíà

íà 23 ÷åðâíÿ
ОВНИ, б дьте серйозними. Дисциплін йте свої інстин ти та фінансо-

ві апетити, не пот райте своїм та ч жим вибри ам — тоді вдасться по-
долати б дь-я с р т . Поч ття обов'яз , професіоналізм, досвід, від-
повідальність створять захисний бар'єр пристрастям і р йнівним пере-
живанням.
ТЕЛЬЦІ, вас два шляхи: про онтролювати пристрасні бажання або

стати рабом ілюзій, примх, насолод, розбещеності. Обирайте, що ближ-
че д ші: праведне чи ріховне. У рез льтаті підніметеся на вищий вито
д ховної еволюції чи де рад єте...
БЛИЗНЯТА, наполе ливість, зосередженість під час тр дово о про-

цес проб дять пот жні творчі імп льси, і ви здив єте п блі (а перед-
сім себе!) я имось від риттям, заре оменд вавши себе з най ращо о
бо перед ерівництвом, та заробите ар'єрні бон си.
РАКИ, схильність припис вати неісн ючі чесноти під впливом роман-

тизм , сентиментів, необ'є тивної ідеалізації сит ацій, чин ів осіб,
я их за мас ою шляхетності причаїлося зрадливе н тро, вилізе вам бо-
ом. Стережіться підст п з бо оханих!
ЛЕВИ, вдома наведіть лад поб тових справах. На роботі облашт й-

те робоче місце, що позитивно віддзер алиться і на д шевном стані.
Є ймовірність потрапити в д рне, помил ове становище. Том не роз-
слабляйтеся і не давайте привод звин вач вати себе в неісн ючих не-
долі ах, вчин ах, я их не робили. Б дьте на сторожі власно о авторите-
т !
ДІВИ, день за ли ає до зібраності, вн трішньої онцентрації, зо-

середженості на меті. Ви здатні на принциповість, оли впевнені
своїй правоті, одна на роботі можливі оманливі сит ації, я і вам ш о-
дитим ть. Остері айтеся оле , працедавців — там обман і "підста-
ва".
ТЕРЕЗИ під впливом зіро схильні впадати в райнощі: від дбайли-

вості, що меж є зі с нарістю, до ле оважно о марнотратства. Втім,
я що роші м ляють ишені, придбайте річ, що має са ральний сенс,
сл житеме обере ом. Інт їтивно не про адаєте і потім б дете вдячні
долі.
СКОРПІОНИ, менше сентиментів, більше самовладання! Ви — під

пильними по лядами оточення: ожен жест, манери, слова, емоційна
тональність сприймається ритично, що на ладає особлив відповідаль-
ність на поведін . Тож б дьте на висоті і демонстр йте себе з най ра-
що о бо , аби не заплям вати свій хороший імідж!
СТРІЛЬЦІ переб ватим ть "тюрмі" обставин. Я що б нт ватимете,

станете жертвою шахрайства, самообман , інтри . Тіль и пра тичність,
тверезість мислення, відповідальність, тон е відч ття реальності вбе-
реже вас від поразо . Задіюйте свої зв'яз и вищих ешелонах влади,
а та ож здоб тий професіоналізм і досвід. Блеф вати на роботі небез-
печно!
КОЗОРОГИ, я що поставлено нетривіальне завдання, візьміть за

зразо перевірений стандартний спосіб розв'язання проблем. Порадь-
теся з др ом, досвідченим оле ою, фахівцем своєї справи. І менше
емоцій та пот рань захмарним ідеям! Вони підштовхн ть безвихідь,
ос іль и прово ють онфлі тний д х, а тивіз ючи атмосфер онфрон-
тації.
ВОДОЛІЇ, тримайтеся ар'єрно о орієнтир . Ви онання сл жбових,

професійних обов'яз ів є першочер овим завданням. Не дозволяйте
фантазіям й топічним ідеям збивати вас із пантели , відволі ати від
пра матичної реальності, де в ціні лише ви ода, пра тицизм, приб т о-
вість. Ця залежність є тя арем для вас. Одна терпіть цей іспит долі до
інця липня, бо потім — розправите рила.
РИБИ, волю б рхливим поч ттям давайте дозовано. Аби не вийти

за емоційні бере и, важно спостері айте за реа цією оточення, во-
на і є інди атором та обмеж вальним "запобіжни ом". Тоді міцно
стоятимете на землі і не поринете в рожев реальність

Під от вала
Любов ШЕХМАТОВА,

астроло
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Çàâòðà
Â Óêðà¿í³ õìàðíî ç ïðîÿñíåííÿìè. Ïîäåêóäè ÷àñîì íåâåëèêèé

äîù. Â³òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, çàõ³äíèé, 3—6 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü
+20...+24°Ñ, âíî÷³ +15...+18°Ñ; íà óçáåðåææ³ Êðèìó äî +23°Ñ; íà
Îäåùèí³ òà â Êðèìó ì³ñöÿìè +22...+25°Ñ, íà ñõîä³ êðà¿íè
+26...+30°Ñ, âíî÷³ +18...+21°Ñ; ó çàõ³äíèõ îáëàñòÿõ ì³ñöÿìè
+15...+18°Ñ, âíî÷³ +10...+14°Ñ.

Íà Êè¿âùèí³ ìàëîõìàðíî. ×àñîì ìîæëèâèé íåâåëèêèé äîù. Â³-
òåð ï³âí³÷íî-çàõ³äíèé, 2—5 ì/ñ. Òåìïåðàòóðà âäåíü +21...+25°Ñ,
âíî÷³ +16...+19°Ñ.

Ñüîãîäí³
Çà íàðîäíèì êàëåíäàðåì, ÿêùî õìàðè á³æàòü ç ï³âíî÷³ íà ï³â-

äåíü — äî ÿñíî¿ ïîãîäè, ç ï³âäíÿ íà ï³âí³÷ — äî íåãîäè. Òåïëèé
ì³ñÿöü ó ìîëîäèê — íàïðèê³íö³ ì³ñÿöÿ äîù áóäå ÿê ç â³äðà.

²ìåíèííèêè: 
Àíòîíiíà, Âàíäà, Âàñèëü, Òèìîôié, Iâàí, Ðàäîìèë

4

6 9 8 3

4 2 8 7

7 3

9 3 2 5

1 3 9 5

8 5 2

3 9 2

3 1 4 6

Правила
с до

Гральне поле 9
на 9 літино . Поле
розділене на вад-
рати 3 на 3. На по-
чат ри відома
певна іль ість
цифр. Спочат —
заповнити всі по-
рожні літин и циф-
рами від 1 до 9 за
та ими правилами:
1. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

ряд .
2. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

стовпчи .
3. Цифра може з’явитися тіль и один раз в ожном

вадраті.

4 6 5 2 3 8 1 9 7

2 8 1 9 7 4 5 6 3

3 9 7 1 5 6 2 4 8

6 4 2 7 1 3 9 8 5

9 1 3 8 4 5 6 7 2

5 7 8 6 2 9 4 3 1

7 3 9 5 6 2 8 1 4

1 2 6 4 8 7 3 5 9

8 5 4 3 9 1 7 2 6

Ñ Ó Ä Î Ê Ó Â³äïîâ³äü íà ñóäîêó, âì³ùåíèé ó íàø³é ãàçåò³ 22 ÷åðâíÿ

Крилаті жителі міста злетілися на снідано

Інна ЦИМБАЛЮК, телевед ча,
а триса:
— Відпо-

чивати в Ки-
єві люблю
там, де жи-
в — це Лі-
вобережжя.
Т т хоро-
ший, затиш-
ний, тихий
район. Мені
подобають-
ся про лян и вздовж бере а річ-
и. Т т особлива атмосфера —
природа, свіже повітря. А відп ст-
а, звичайно, повинна б ти а тив-
ною. Взим вир шаю в ори ата-
тися на лижах. Вліт — до моря.
На мій по ляд, се повинно відпо-
відати порам ро — настрій, стан
ор анізм , види відпочин та ож.
Зазвичай відп ст вважаю за ра-
ще проводити з рідними. Хоча іно-

ді маю потреб поб ти на самоті.
Але недов о.

Юрій ГОРБУНОВ, телевед чий,
шо мен:
— Д ж е

люблю від-
почивати в
Києві на Во-
л о д и м и р -
сь ій ірці.
На мій по-
ляд, це най-
романтичні-
ша частина
міста. Що-
правда, на про лян доводиться
виходити в пізній час доби, щоб
менше впізнавали. Вза алі свою від-
п ст люблю проводити в теплих
раїнах. Взим особливо. Вліт ,
я правило, сім'єю подорож ємо в
раїни Європи, бажано до моря. Це
не просто традиція — швидше по-

треба. Я що не відпочити вліт , ці-
лий рі здасться важ им, дов им,
стомливим.

О сана КАРАВАНСЬКА, дизай-
нер:
— У зв'яз-
з ре -

лярним пе-
реб ванням

т сов ах
найбільше
люблю від-
почивати на
дачах сво-
їх др зів за
містом. А вза алі сосни з б дь-я им
водним простором— най раще по-
єднання для мо о ідеально о відпо-
чин . Це мо ли б б ти Карпати чи
Альпійсь е висо о ір’я, Адріатичне
море з йо о с елями. Або звичай-
ний сосновий бір над рі ою біля се-
ла У раїн а Київсь ої області.
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ДД УУ ММ КК ИИ   КК ИИ ЯЯ НН

Äå ïîëþáëÿþòü â³äïî÷èâàòè
â³äîì³ ëþäè


