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У мерії поменшає 
чиновників та бюрократії
За словами Олександра Попова, місто отримає більш ефективну владу 
та зекономить 15 мільйонів гривень

Олександра ГУНІНА
"Хрещатик"

Уже де іль а ро ів йде по-
етапна оптимізація апарат
столичної адміністрації. Вчора
олова КМДА Оле сандр По-
пов на з стрічі з ж рналістами
заявив про пришвидшення ро-
боти щодо с орочення чи-
сельності чиновни ів КМДА,
зменшення бюро ратії в її
стр т рі і про зміни в систе-
мі влади столиці У раїни.

Як відзначив Олександр Попов, подіб�

на робота проводилася у столиці вже

протягом декількох років, однак наразі

вона виходить на новий етап. "У той час,

коли я прийшов працювати в адміністра�

цію, ми мали малоефективну модель

управління, коли райони працювали са�

мі по собі, а Київська адміністрація сама

по собі. Зміни відбулися на ваших очах, і

сьогодні ми маємо систему конкуренції

не лише між столичними РДА, а й в ціло�

му столиці України з іншими регіонами.

І мені приємно ще раз нагадати, що Київ

за останній час повернув лідерство в роз�

витку економіки і вирішенні проблем,

пов’язаних з соціальною сферою. Але

сьогодні ми виходимо на новий, дуже

важливий та відповідальний етап розвит�

ку столиці і маємо амбітні цілі та завдан�

ня. А їх реалізація потребує сучасних під�

ходів та більш ефективної роботи управ�

лінь адміністрації", — розповів "Хреща�

тику" Олександр Попов.

Так, вже підготовлено рішення, яке бу�

де винесено на засідання Київради 15 бе�

резня. Відповідно до нього, буде проведе�

но скорочення чисельності апарату

КМДА на 10%. Тож, якщо ще два роки

тому кількість осіб, які працювали в адмі�

ністрації, складала 2460 чоловік, а наразі

їх налічується 2200, то після оптимізації у

апараті КМДА служитиме 1818 чоловік.

За словами Олександра Попова, таке

скорочення не останнє. Адже в рамках

реалізації програми "Електронний

уряд" у 2013 році відбудеться ще один,

третій і останній етап скорочення апа�

рату КМДА.

Суттєво зменшиться і чисельність

структурних підрозділів міськадміністра�

ції. Так, з наявних на сьогодні 39 юри�

дичних осіб залишиться тільки 20. На�

самперед скорочення торкнеться людей,

які обіймають керівні посади, таких, за

словами Олександра Попова, буде 73

особи. Хто підпаде під скорочення — по�

ки не розголошують, однак голова

КМДА зазначив, що начальників голов�

них управлінь це майже не стосувати�

меться, в основному звільнятимуть їх за�

ступників та начальників відділів. "Реалі�

зуючи такі плани, ми не лише скоротимо

кількість чиновників, а й знизимо рівень

бюрократії при проходженні тих чи ін�

ших процедур. Ми отримаємо більш

ефективну владу, а отже, і більше поряд�

ку в місті", — зауважив Олександр По�

пов.

Таке скорочення дозволить місту еко�

номити значні кошти — близько 15 млн

грн. І основний ефект від нововведення

ми побачимо вже у 2013 році, адже в по�

точному з цієї суми доведеться виплачу�

вати компенсації звільненим працівни�

кам. Всю цю роботу планують завершити

за декілька місяців, а перші кадрові рі�

шення будуть прийматися вже протягом

березня.

Оптимізують і автомобільний парк

міськадміністрації. Так, за словами Олек�

сандра Попова, його чисельність буде

скорочена на третину. "На сьогодні ми

значно покращуємо ситуацію з громад�

ським транспортом, з якістю послуг, які

там надаються. І я переконаний, що ке�

рівництво КМДА також має цими послу�

гами користуватися. Я особисто буду їз�

дити у громадському транспорті і таким

чином показуватиму приклад своїм під�

леглим", — підкреслив Олександр Попов.

Також голова КМДА наголосив на про�

довженні активної співпраці з мешканця�

ми для вирішення проблем столиці. Яс�

кравим прикладом такої взаємодії, на

думку Олександра Попова, є розгляд

Стратегії розвитку міста до 2025 року, ко�

ли від киян було отримано 7 тисяч заува�

жень та пропозицій. Таким чином, влада

повернеться до практики прийняття важ�

ливих рішень на референдумах. Напри�

клад, за участі киян буде затверджено Ге�

неральний план розвитку міста.

Крім того, влада посилюватиме роботу

з громадськими організаціями, які пред�

ставляють інтереси різних категорій гро�

мадян, що проживають у місті

За словами Оле сандра Попова, апарат КМДА б де с орочено на 10%

Стартує двомісячник 
з благоустрою столиці 
В Києві з 19 березня по 11 травня пройде весняний
двомісячни з бла о строю, озеленення та поліп-
шення санітарно о стан
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Уряд обіцяє економне житло 
по $500 за "квадрат" 

Щоб зр шити вартирн чер з місця, необхідно
зменш вати вартість житла, ос іль и зараз ціни на
вартири надвисо і

СТОР.3 

У столиці вшанували пам’ять
загиблих під час Куренівської
трагедії 
Вчора біля Подільсь о о трамвайно о депо, що на
в л. Фр нзе, 132, відб вся мітин -панахида, присвя-
чений вшан ванню пам`яті за иблих

СТОР. 2

У номері

Новини

У держбюджеті є кошти 
на проведення соціальних ініціатив
У держбюджеті є додат ові 10—11 млрд рн, я і

можна спрям вати на реалізацію про олошених
Президентом соціальних ініціатив. Про це повідо-
мила перший заст пни лави Адміністрації Прези-
дента У раїни Ірина А імова. "За приблизними роз-
рах н ами Міністерства фінансів, же є додат ово
10—11 млрд ривень, я і надходять, перед сім, за
рах но перевищення планових по азни ів по ПДВ
на імпортн і вітчизнян прод цію та планово о
збільшення надходжень від подат на приб то ",—
зазначила пані А імова. За її словами, за алом на
реалізацію соціальних ініціатив (не врахов ючи про-
рами іпотечно о редит вання) потрібно близь о
16 млрд рн. "10 млрд з цієї с ми — це ос часнен-
ня і перерах но пенсій для пенсіонерів та війсь о-
восл жбовців",— під реслила Ірина А імова. Вона
додала, що нинішні по азни и дають можливість
ствердж вати, що для по риття па ет соціальних
ініціатив є відповідні фінансові джерела. Пані А імо-
ва зверн ла ва на неприп стимість " вім нення
др арсь о о верстат " для отримання необхідних
для ви онання соціальних ініціатив оштів. Додат о-
вим джерелом надходження оштів до держбюдже-
т , за її словами, мож ть та ож стати норми за он
про подато на ба атство. "Цей за он за перший рі
може принести, за різними оцін ами, до півмільяр-
да ривень",— повідомила вона. Ще 5—5,5 млрд
ривень може дати прийняття за он про лібералі-
зацію рин орисних опалин, я ий введе рин о-
вий продаж ліцензій на їх видоб вання

Передумов для подорожчання
продуктів немає
В У раїні немає перед мов для зростання цін на

прод ти харч вання. Про це заявив міністр а рарної
політи и і продовольства У раїни Ми ола Присяж-
ню . Та , I варталі 2012 р. ціни на основні прод -
ти залишаються незмінними, онстат вав міністр. За
йо о словами, МінАПК постійно відстеж є роздрібні
ціни на продовольство. "Цей моніторин по аз є: за
більшістю основних харчових прод тів роздрібна
вартість зниж ється, зо рема, це стос ється хліба,
борошна, р п, ц р , дея их м'ясних та молочних
прод тів",— с азав він. У той же час, зазначив При-
сяжню , через сезонність рин і с ладні по одні
мови люто о спостері ається певне зростання цін
на дея і товарні р пи, напри лад, овочі та фр ти.
Для протидії цьом , додав лава МінАПК, створені на
с ладах запаси овочів же найближчим часом дозво-
лять наситити пропозиції в обся ах, достатніх для
стабілізації цін. Крім то о, б де значно а тивізоване
проведення ярмар ів сіль осппрод ції

Київські позичальники віддають
перевагу іпотеці на 3—5 років
Кияни в основном оформляють іпоте на с м в

200—250 тис. рн терміном на 3—5 ро ів під 23%
річних. При цьом щомісячно віддають бан ам поло-
вин заробіт . Про це повідомили в омпанії "Кре-
дитМар ет", що с лала портрет типово о іпотечно о
позичальни а столиці. "Типовий иївсь ий іпотечний
позичальни бере редит на с м 200—250 тис. рн
стро ом на 3—5 ро ів під 23% річних", — розповів
дире тор з продажів Денис Ра овсь ий. За йо о
словами, позичальни віддає бан близь о 12—
15 тис. рн на місяць з 25—35 тис. рн реально о
щомісячно о доход . Переплата за три ро и стано-
витиме близь о 36% с ми пози и або до 11% вар-
тості придбаної нер хомості. За даними е спертів
омпанії, середній че по іпотеці в Києві оцінюється
в с м майже $30 тис., що при середній ціні варти-
ри в спальних районах столиці ($100 тис.) становить
близь о 25—30% вартості півлі
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Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

КП "Житній рино " за по азни ами двох
місяців 2012 ро же не є збит овим
підприємством. Схоже, новом дире тор
вдалося знайти шляхи виход із ризи,
я а вини ла між працівни ами і олишнім
ерівництвом. Учора цьом пере онався
і заст пни олови КМДА Р слан Крама-
рен о, я ий поб вав на рин .

Конфлікт у КП "Житній ринок" виник наприкінці

минулого року, коли за результатами роботи у 2011 році

це комунальне підприємство було збитковим. Тому ке�

рівництво міста вирішило навести лад на одному із

найстаріших ринків столиці. У результаті директора

звільнили, а розбирався із ситуацією особисто заступ�

ник голови КМДА Руслан Крамаренко. Учора Руслан

Михайлович у черговий раз зустрівся із працівниками

підприємства.

"Я поспілкувався із новим директором. Він розповів

про ті кадрові рішення, які уже були зроблені і ще будуть

у майбутньому. Те, чи вирішений конфлікт, покаже час.

Але зараз ми бачимо, що після певних кадрових змін у

підприємства з’явилися гроші, і можна буде покращува�

ти і матеріальне забезпечення працівників, і сам стан

торгівельного закладу", — зазначив Руслан Крамаренко.

Як пояснив новий директор ринку Ігор Цеханський,

на Житньому ринку встановлено чіткі прозорі орендні

ставки, і усі платежі проводяться лише через касу під�

приємства. Це одразу ж дало позитивні результати. "За

два місяці 2012 року ми зробили ринок рентабельним,—

розповів "Хрещатику" Ігор Цеханський. — Підприєм�

ство не може функціонувати, якщо орендарі не будуть

сплачувати внески. Ми готові піти назустріч тим, хто

має заборгованість. Водночас ми хочемо покращити ма�

теріальне становище наших працівників, і з першого бе�

резня молодшому персоналу ми підняли зарплату на

10—15%. Також є плани щодо приміщення ринку — ре�

монт даху, а на перспективу запланували зробити ре�

монт на другому поверсі, де замість "яток" у стилі 90�х

років минулого століття плануємо встановити сучасні

магазини".

Обіцяє керівництво впорядкувати територію довкола

приміщення Житнього ринку, зокрема замість "різнокалі�

берних" МАФів заплановано встановити типові павільйо�

ни, які не псуватимуть вигляд цього куточка старого По�

долу. Впорядкують і місця для паркування автомобілів.

"Гостра проблема із місцями для паркування була на

Бессарабському та Володимирському ринках, але ми

знайшли вихід із цієї ситуації. Протягом двох тижнів за�

вершимо оформляти всі необхідні документи щодо

стоянок. А от будуть місця для паркування платними чи

ні — вирішуватиме вже керівництво цих комунальних

підприємств", — наголосив Руслан Крамаренко
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Стартує двомісячник з благоустрою столиці
В Києві з 19 березня по 11 травня пройде весняний двомісячни з

бла о строю, озеленення та поліпшення санітарно о стан . Відповід-
не розпорядження підписано в КМДА. В рам ах двомісячни а 21 віт-
ня б де проведено День дов ілля, а 31 березня ор аніз ють с ботни
з бла о строю в рам ах а ції “За чисте дов ілля”. Розпорядженням т-
ворено омісію з проведення весняно о двомісячни а з бла о строю
та озеленення, я очолив перший заст пни олови КМДА Оле сандр
Маз рча . Комісія має до 14 травня надати пропозиції на роз ляд о-
ле ії КМДА про підс м и проведення весняно о двомісячни а та на о-
родження ерівни ів най ращих ом нальних підприємств по обсл о-
в ванню житлово о фонд . “Бла о стрій — це один із оловних обо-
в’яз ів місь ої влади. Без мовно, ці роботи мають ви он ватися по-
стійно, без обмежень термінами весняних чи осінніх місячни ів з бла-
о строю. Проте є та і періоди, я і роботи з бла о строю необхідно
посилити. Напри лад, навесні, оли на в лицях міста після сходження
сні залишається сміття, а дорожнє по риття потреб є ремонт . Я
сподіваюся, що всі часни и процес поставляться серйозно та відпо-
відально до своїх обов’яз ів і я існо ви онають сі роботи, аби Київ
ідно з стрів своє 1530-річчя”,— зазначив олова КМДА Оле сандр
Попов

Вболівальники зі Швеції поселяться 
на Трухановому острові
Шведсь а фан-асоціація домовилась з владою Києва про розміщен-

ня сво о фан-містеч а під час Євро-2012 на Тр хановом острові. Я
повідомляє Інформаційний центр “У раїна 2012”, з ідно з попередніми
домовленостями, табір зможе вмістити 10 тис. вболівальни ів. За сло-
вами Ін о Шоедерл нда зі спіл и “Шведсь ий табір”, наразі іль ість
місць в наметах становить 6 тис. 486. “Бер чи до ва и той фа т, що на-
при інці 2011 ро ми отримали понад 7 тис. записів, ми маємо намір
збільшити пот жності до 10 тисяч”,— додав він. Ціна за нічлі станови-
тиме 129—189 рон (150—200 рн). Містеч о б де обладнано 50 т але-
тами, д шовими на 160 місць, афе зі шведсь ою їжею, а та ож неве-
ли им охоронним п н том. “Ми б демо мати вищі стандарти, ніж під час
типових м зичних фестивалів Швеції”,— запевнив Ін о Шоедерл нда.
На адаємо, перший матч збірна Швеції зі рає з раїнсь ою національ-
ною омандою 11 червня. Далі шведів в Києві відб деться поєдино з
ан лійцями (15 червня) та з франц зами (19 червня)

Цифра дня

Call�центр 15�51

3 281 000 000 
гривень платежів надійшло у лютому від платників столиці до
Зведеного бюджету. Це на 800 мільйонів гривень, або на 32,3 відсотка
більше, ніж у відповідному періоді минулого року 
За інформацією прес%центру ДПС у м. Києві 
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Станцію “Іподром” відкриють 
у жовтні, а в грудні — “Теремки”
Біля нових об’єктів планують збудувати підземні перехоплюючі
парковки
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

За останніх два ро и Ки-
єві б ло відрито 4 станції
метрополітен . Метроб -
дівці продовжать та тра-
дицію і цьом році. Вони
план ють здати в е спл -
атацію ще дві станції
“Іподром” та “Терем и”,
я і вирішать транспортн
проблем приле лих мі -
рорайонів. Вчора з темпа-
ми б дівництва ознайо-
мився прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров.

Метробудівці продемонстрували

главі уряду темпи робіт з прокладан�

ня тунелів. За 2,5 місяця фахівцям

вже вдалося пройти близько кіло�

метра, а це третина всього шляху до

кінцевої точки — Одеської площі.

Після огляду будівництва Микола

Азаров запевнив, що станція “Іпод�

ром” буде завершена вже у жовтні, а

до кінця поточного року відкриють і

станцію “Теремки”.

“Ми домовилися і з керівництвом

міста, і з будівельниками, що на цій

лінії в жовтні буде здана станція

“Іподром”, в грудні — “Теремки”.

Таким чином, буде практично завер�

шено будівництво Куренівсько�

Червоноармійської лінії столичного

метрополітену”,— зазначив Микола

Азаров. Крім того, прем’єр�міністр

пообіцяв вирішити питання з фі�

нансуванням, адже, за його слова�

ми, метробудівці працюють швид�

кими темпами в три зміни, і завдан�

ня влади — зробити все можливе,

щоб вони могли нормально працю�

вати.

У ПАТ “Київметробуд” позитив�

но оцінюють таку підтримку від уря�

ду, адже, як зазначив генеральний

директор підприємства Володимир

Петренко, роботи на цій ділянці до�

водиться проводити у дуже складних

геологічних умовах і зупиняти їх

просто не можна.

Загалом вартість двох останніх

станцій Куренівсько�Червоноармій�

ської лінії метрополітену складає

близько 1,5 млрд грн, на сьогодні

профінансовано

більше 100 млн

грн. Як відзначив

Володимир Пет�

ренко, для безпе�

ребійної роботи

щомісяця метро�

будівцям необхідно 100—120 млн

грн, що ж до строків здачі станцій, то

з цим також обіцяють впоратися.

“Все фінансування у нас іде за ра�

хунок держбюджету. Місто у лютому

виділило 15 млн грн, і ці кошти ста�

ли нам справжньою допомогою у

той непростий час. Загалом за 25 ро�

ків, що я очолюю “Київметробуд”,

ми ніколи не відчували такої актив�

ної підтримки влади, як сьогодні. І

сподіваємося, що фінансування бу�

де забезпечене у пов�

ному обсязі та вчасно,

адже йти шляхом зде�

шевлення будівниц�

тва ми не можемо, ос�

кільки будуємо на ві�

ки”,— наголосив Во�

лодимир Петренко.

Введення у дію двох станцій метро

значно покращить транспортне спо�

лучення між прилеглими мікро�

районами столиці та дозволить

мешканцям з навколишніх місте�

чок, які кожного дня приїжджають

до столиці на роботу, швидше діста�

ватись в усі куточки міста.

Окрім цього, за словами Володи�

мира Петренка, у планах побудувати

поблизу станцій і підземні паркінги.

Такі проекти уже розроблені та роз�

раховані приблизно на 5 тисяч ма�

шиномісць, а згодом, як відзначив

Володимир Іванович, до цього мо�

жуть бути залучені інвестори. Під�

земні перехоплюючі паркінги до�

зволять киянам та гостям столиці

залишати свої автомобілі поблизу

кінцевих станцій метро і далі пере�

суватися містом підземкою, що

значно скоротить кількість заторів у

центрі столиці

Вартість двох нових
станцій метрополітену

складає близько 
1,5 млрд грн

Метроб дівці продемонстр вали лаві ряд темпи робіт з про ладання т нелів до нових станцій

Київ розширює ринок праці
Популярними будуть вакансії в галузях будівництва та ІТ!технологій
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Паралельно з розвит ом
е ономі и Київ план є роз-
вивати систем професій-
но-технічних освітніх за-
ладів. Все задля то о,
щоб нові робочі місця, я і
найближчим часом з’яв-
ляться на столичном рин-

праці, не залишались
порожніми. З ідно зі Стра-
те ією розвит Києва до
2025 ро , затреб ваними
б д ть спеціалісти сфері
б дівництва та ІТ-техноло-
ій.

Вчора голова КМДА Олександр

Попов відвідав Міжрегіональне ви�

ще професійне училище зв’язку, на

базі якого відбулося розширене засі�

дання Міжгалузевої ради з профе�

сійно�технічної освіти у Києві.

Учасники Міжгалузевої ради, а це

навчальні заклади та роботодавці,

обговорили тему підготовки квалі�

фікованих робітників для потреб

економіки столиці.

За словами голови КМДА Олек�

сандра Попова, питання розвитку ос�

віти є пріоритетним для міста у зв’яз�

ку з тим, що столиця має великі пла�

ни щодо розвитку економіки. “До�

сягти поставленої мети — це означає

підготувати на високому рівні тих фа�

хівців, які будуть розвивати економі�

ку. Я нагадаю, що Стратегія розвитку

Києва передбачає за 15 років досягти

збільшення удвічі внутрішнього ре�

гіонального продукту. А це означає

подвоєння економічного потенціалу

міста”,— зазначив Олександро По�

пов.

Як запевнив очільник КМДА,

столиця вже зараз має пакет інвес�

тиційних пропозицій на суму більше

120 мільярдів гривень. За рахунок

співпраці з іноземними партнерами

цього року будуть підписані кон�

тракти на реалізацію багатьох інвес�

тиційних  проектів вартістю в кілька

мільярдів доларів.

Нагадаємо, 29 березня відбудеться

перший київський інвестиційний

форум. Відвідати

його вже дали згоду

більше трьохсот

світових компаній.

“У мене зараз не�

має жодного сумні�

ву, що ми з вами да�

мо дуже інтенсивний поштовх до

розвитку економічного потенціалу.

І, безумовно, варто визначити вже

сьогодні ті пріоритетні напрямки

підготовки робітників, які будуть

працювати на нових та існуючих

підприємствах, у нових галузях еко�

номіки. Це дуже важливе питання,

бо ми повинні прогнозувати те, що

буде на ринку завтра, і вже сьогодні

готувати фахівців. Як ми всі з вами

розуміємо, за місяць�два зробити це

буде неможливо”,— зазначив Олек�

сандр Павлович.

Деякі “вакантні”

місця, що з’являться

у столиці за кілька

років, вже відомі.

Зокрема приблизно

70 тис. робочих

місць будуть вакант�

ними в системі ІТ�технологій. Крім

того, має інтенсивно розвиватися

сфера будівництва. Нагадаємо, що

минулого року Київ досяг рекордних

показників на ринку житлового будів�

ництва — півтора мільйона квадрат�

них метрів житла. “Але наша план�

ка — це два мільйони на рік,— каже

Олександр Попов.— А це означає, що

буде розвиватися не лише будівельна,

а й суміжні галузі”.

За словами начальника Головного

управління промисловості Людми�

ли Денисюк, зараз основний прин�

цип роботи київської адміністра�

ції — це створити умови для розвит�

ку виробничого потенціалу столиці.

“Без діалогу між професійними за�

кладами освіти, промисловістю та

владою результатів досягти немож�

ливо”,— підкреслила пані Денисюк.

Відтак резолюцією події стала до�

мовленість про тристоронню спів�

працю “влада — промисловість —

освіта”. План розвитку навчальної

сфери запропоновано узгодити зі

Стратегією розвитку Києва, а влада

обіцяє посприяти з соціальними га�

рантіями та житлом

Приблизно 70 тис.
робочих місць будуть

вакантними в сфері 
ІТ$технологій

Вчора олова КМДА Оле сандр Попов відвідав Міжре іональне вище професійне чилище зв`яз
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Епідемії грипу у столиці немає
За інформацією Київсь ої місь ої санепідемстанції, рівень захворюва-

ності на ГРВІ та рип Києві не перевищ є епідеміоло ічний порі . Та ,
період з 5 до 11 березня медичним за ладами столиці б ло зареєстро-
вано 20 тис. 78 хворих на ГРВІ та рип, що нижче тижнево о епідпоро
3 рази. Фахівці очі ють, що протя ом поточно о тижня захворюваність

зросте, але епідпорі не б де перевищений. Щоб мініміз вати ризи и за-
хворіти, лі арі радять вести здоровий спосіб життя, не обмеж вати себе
в про лян ах на свіжом повітрі, пра ти вати онтрастні обливання во-
дою, ре лярно провітрювати приміщення і робити воло е прибирання,
дотрим ватися збалансовано о та раціонально о харч вання

Вулицю Дмитрівську чекає комплексний ремонт
КК “Київавтодор” і КК “Київпастранс” розпочали розроб спільно о

прое т ре онстр ції в лиці Дмитрівсь ої. Про це розповів енераль-
ний дире тор КП “Київавтодор” Геор ій Глінсь ий. “Ця в лиця є досить
напр женою. Усі ми пам’ятаємо численні випад и, оли її пере ородж -
вали автомобільним транспортом, пор ш ючи нормальний р х трамва-
їв. Раніше ми підтрим вали в лицю поточним ремонтом, зараз же роз-
робляється спільний прое т з “Київпастрансом” щодо її апітально о
ремонт . Сл жби пастранс займатим ться ремонтом трамвайних шля-
хів, а ми ви он ватимемо ремонт в лиці. Після завершення ре онстр -
ції в лиця матиме зовсім інший ви ляд”,— зазначив Геор ій Глінсь ий

У столиці вшанували пам’ять загиблих 
під час Куренівської трагедії
Щорічно 13 березня до Подільсь о о трамвайно о депо приходять ве-

терани-транспортни и та очевидці “К ренівсь о о потоп ”, діти людей, я і
за ин ли т т понад 50 ро ів том , представни и всіх депо, автопар ів та
сл жб “Київпастранс ”. Тож цей рі не став винят ом, вчора біля Поділь-
сь о о трамвайно о депо, що на в л. Фр нзе, 132, відб вся мітин -пана-
хида, присвячений вшан ванню пам’яті за иблих під час К ренівсь ої тра-
едії. Участь жалобних заходах взяли ерівництво та оле тив КП “Київ-
пастранс”, ерівни и і меш анці Подільсь о о район , д ховенство, ро-
мадсь ість. Сьо одні о 14.30 в Центральній районній бібліотеці Поділь-
сь о о район (в л. Фр нзе, 117) відб деться від риття е спозиції, при-
свяченої К ренівсь ій тра едії. Подільсь а РДА просить всіх дол читися до
зібрання матеріалів, речей, фото рафій та р описних свідчень тих часів
для повної омпле тації е спозиції. На адаємо, мин ло о ро на терито-
рії Кирилівсь ої цер ви б ло від рито Пам’ятний зна жертвам тра едії.
Участь від ритті взяв олова КМДА Оле сандр Попов



Рішення Київради

Ділові новини

Приватизація державних
підприємств триватиме
Про це заявив олова Фонд

державно о майна У раїни Оле -
сандр Рябчен о. "З ідно офіцій-
них досліджень, з 4300 держав-
них підприємств майже 1200 ви-
значені я об'є ти, що потреб -
ють приватизації",— с азав Ряб-
чен о. Разом з тим, на йо о д м-
, підприємства о ремих ал -

зей неа тивно виставляються на
приватизацію. "Гал зеві мініс-
терства чом сь не бачать прива-
тизацію я важливий чинни е о-
номічно о розвит ал зі. Оче-
видно, що обся и приватизації
на найближчі ро и залежатим ть
від рез льтатів домовленостей
між Фондом та ал зевими мі-
ністерствами",— за важив Ряб-
чен о. Керівни ФДМУ додав,

що сьо одні лідером привати-
заційних процесах є Міністер-
ство енер ети и та в ільної
промисловості

Зросли активи українських
банків

А тиви раїнсь их бан ів на
1 березня 2012 р. становили
1 трлн 62,2 млрд рн, що на
0,8% більше, ніж на 1 люто о.
Про це йдеться попередніх під-
с м ах діяльності бан ів НБУ.
За альні а тиви відповідно зрос-
ли до 1 трлн 220,3 млрд рн. Ка-
пітал бан ів за місяць збільшив-
ся на 0,3% — до 158,2 млрд рн,
і становив 14,9% пасивів. Спла-
чений зареєстрований стат тний
апітал бан ів зріс на 0,6% і ста-
новив 173 млрд рн. Зобов'язан-

ня бан ів на 1 березня станови-
ли 904 млрд рн, що на 0,9%
більше, ніж на 1 люто о. Основні
с ладові зобов'язань: ошти фі-
зичних осіб — 320,6 млрд рн
(+2,4%); ошти с б'є тів оспо-
дарювання — 174,1 млрд рн
(-2%); міжбан івсь і редити і
депозити — 166,9 млрд рн
(+1,4%). Обся отів и поза бан-
ами в лютом збільшився на
1% — до 186,5 млрд рн

Уряд обіцяє економне житло
по $500 за "квадрат"

Щоб зр шити вартирн чер
з місця, необхідно зменш вати
вартість житла, ос іль и зараз ці-
ни на вартири надвисо і. Про це
заявив прем’єр-міністр Ми ола
Азаров. "Необхідно б д вати до-

ст пне житло е ономном варі-
анті. Дво імнатна вартира має
б ти площею до 50 вадратних
метрів, а вартість вадратно о
метра не повинна перевищ вати
500 доларів", — с азав він. За
словами прем’єр-міністра, вар-
тість та ої вартири становитиме
майже 200 тис. ривень

Крюківський завод збільшив
випуск продукції

ПАТ "Крю івсь ий ва оноб дів-
ний завод" в січні-лютом цьо о
ро , в порівнянні з та им же пе-
ріодом 2011 р., збільшив вироб-
ництво вантажних ва онів на
5,1% (або 85 шт.) — до 1 тис.
755 шт. У січні-лютом підпри-
ємство не виробляло пасажир-
сь их ва онів, тоді я в січні-лю-

том 2010 р. б ло ви отовлено
4 пасажирсь их ва они. ПАТ
"Крю івсь ий ва оноб дівний за-
вод" вип с ає вантажні (ва они-
платформи, цистерни, ва они
б н ерно о тип , півва они) і па-
сажирсь і ва они, ва они метро,
запасні частини і віз и для ван-
тажних ва онів, олісні пари,
запчастини для ва онів метро і
ес алаторів, онтейнери, дорож-
ню техні

Влада гарантує стабільність
цін на пальне

Прем’єр-міністр У раїни Ми-
ола Азаров дор чив першом
віце-прем’єр-міністр Валерію
Хорош овсь ом забезпечити
стабільність цін на автомобільне
пальне поточном році.

"Прем’єр-міністр дор чив Вале-
рію Хорош овсь ом почати
традиційні онс льтації з час-
ни ами рин для визначення
ефе тивних заходів з метою за-
безпечення стабільності цін на
автомобільне пальне поточно-
м році", — с азано повідом-
ленні прес-сл жби ряд . Зо -
рема лава ряд вважає за не-
обхідне опрацювати ал оритм
нівелювання оливань цін на
нафт , я і демонстр ють періо-
дичне підвищення і зниження.
Ми ола Азаров дор чив вжити
всіх необхідних заходів для за-
побі ання необґр нтованом за-
вищенню цін на рин пально о
та для забезпечення весняної
посівної ампанії за стабільни-
ми, прийнятними для селян ці-
нами

Рішення Київради від 26.01.2012 № 39/7376 "Про надання дозволу на роз�
робку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки закритому ак�
ціонерному товариству "Сільпо Рітейл" на вул. Западинській, 15�а у Поділь�
ському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування магазину.

На вул. Западинській, 15�а у Подільському районі столиці заплановано

відкриття продуктового супермаркету мережі "Сільпо". Розглянувши клопо�

тання ЗАТ "Сільпо Рітейл", Київрада вирішила надати дозвіл цьому підпри�

ємству на розроблення проекту землеустрою. Рішенням передбачено відве�

дення земельної ділянки орієнтовною площею 0,618 га в короткострокову

оренду на 5 років для експлуатації та обслуговування магазину. Товариство

має звернутися до Головного управління земельних ресурсів м. Києва для

отримання вихідних даних на розроблення проекту землеустрою щодо від�

ведення земельної ділянки. Контроль за виконанням цього рішення покла�

дено на постійну комісію Київради з питань земельних відносин, містобуду�

вання та архітектури

Розпорядження КМДА від 23.02.2012 № 300 "Про проведення інвестиційно�
го конкурсу із залучення інвестора до будівництва медичного центру з вбудова�
ною амбулаторією сімейної медицини на Харківському шосе,121".

У Києві триває реформа галузі охорони здоров'я. Під особистим контро�

лем голови КМДА Олександра Попова у столиці відкривають амбулаторії

сімейної медицини, що сприяє наближенню первинної медичної допомоги

до киян. Крім цього, розвивається й будівництво медичних закладів із ши�

роким спектром послуг. Зокрема новий медичний центр з вбудованою амбу�

латорією сімейної медицини відкриють на Харківському шосе, 121. Розпо�

рядження про проведення інвестиційного конкурсу для залучення коштів

на цей проект підписав голова КМДА. Як зазначено в документі, замовни�

ком підготовчих робіт інвестиційного об’єкта є "Київське інвестиційне

агентство", перед яким поставлено ряд завдань. Серед них: забезпечити роз�

робку містобудівного розрахунку з техніко�економічними показниками за�

планованого об’єкта будівництва, отримати містобудівні умови та обмежен�

ня забудови земельної ділянки по об’єкту інвестування, погодити їх з ГУ

охорони здоров’я та надати матеріали Головному управлінню економіки та

інвестицій. Усі інші профільні управління також мають надати свої виснов�

ки для реалізації інвестиційного проекту щодо будівництва медичного цен�

тру на Харківському шосе, 121. Контроль за виконанням даного розпоря�

дження покладено на заступників голови КМДА згідно з розподілом обо�

в’язків

Розпорядження КМДА

Новини компаній
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Страхування на експорт
В туристичних полісах експерти радять прискіпливо перевіряти 
адреси компаній�асистентів
Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

В У раїні т ристичним
страх ванням орист ють-
ся одиниці — це, перед-
сім, любителі а тивно о
відпочин в Карпатах чи
Кримсь их орах. Разом з
тим вітчизняний рино т -
ристично о страх вання
має стій і тенденції до
зростання за рах но по-
дорожей раїнців за ор-
дон. Одна б ває, що ман-
дрівни навіть не підо-
зрює, що має страхов ,
том й не може (за потре-
би) нею с ористатися. За-
значимо, що т ристичний
поліс досить дешевий, то-
м є можливості й сенс
ви ористов вати йо о з
найменшою франшизою.

"Формальний" 
та "реальний" поліси

Туристичне страхування в Україні

з кожним роком набуває все більшої

популярності. За інформацією стра�

хової групи "ТАС", у 2011 році обся�

ги страхування збільшились на 42%

у порівнянні з 2010 роком. У порт�

фелі послуг компаній туристичне

страхування займає приблизно 5—

10 %. Більша частина продажів ту�

ристичної програми страхування

припадає на Київ, міста�мільйонни�

ки та прикордонні регіони.

"Туристичні компанії займають

чільне місце в страхуванні туристів в

Україні, відпочиваючих у санаторі�

ях, пансіонатах, базах відпочинку,

іноземних студентів, а також дітей,

які перебувають у дитячих оздоров�

чих таборах",— зазначає заступник

начальника управління медичного

та особистого страхування СГ "ТАС"

Вікторія Распопова.

Майже 90% займає страхування

саме подорожуючих за кордон, ос�

кільки для отримання візи або в’їзду

в іншу країну необхідно мати поліс

страхування медичних витрат.

Страхування туристів, подорожу�

ючих Україною, користується мен�

шим попитом у населення. В основ�

ному це пов’язано з відсутністю по�

інформованості про наявність даної

програми страхування та її умов, а

також особливістю менталітету. "Од�

нак в туристичних регіонах України,

таких як Крим, приморські області,

західні регіони України, програми

страхування в курортні сезони ко�

ристуються попитом",— каже керів�

ник управління особистого і медич�

ного страхування СК "Добробут"

Богдан Ходосевич.

На страховому ринку України

страхування медичних витрат для

туристів, які мандрують за кордон,

пропонує більшість компаній. Умо�

ви в базових програмах здебільшого

не дуже відрізняються і відповідають

загальним вимогам. Наприклад, ви�

моги до програм страхування медич�

них витрат для подорожуючих в кра�

їни, що входять в Шенгенську зону,

майже однакові, за виключенням

розмірів страхових сум.

Важливо знати, що навіть тоді,

коли ви, вирушаючи у подорож, сві�

домо не купуєте поліс, то це не озна�

чає, що ви його не маєте. Часто

трапляється так, що його вартість

вже закладена до туристичного ва�

учеру чи квитка. Відтак мандрівник

про нього нічого не знає, тому і не

може скористатися страховим за�

хистом. Отже, одна з причин, через

яку збитки за кордоном залишають�

ся некомпенсованими,— це фор�

мальність такого страхування.

"Якщо туристична фірма пропо�

нує вам страховку вартістю кілька

гривень, можете бути впевнені — у

разі настання страхового випадку ви

не отримаєте ніякої допомоги. Адже

такий формальний поліс передбачає

майже стовідсоткову франшизу або

має велику кількість виключень",—

запевняє менеджер зі зв’язків з гро�

мадськістю та комунікацій СГ "PZU

Україна" Олександр Мельничук.

Зазвичай, майже ніхто не примі�

ряє до себе вірогідність нещасного

випадку. "Але, на жаль, такі випадки

та хвороби — не рідкість. Тільки се�

ред клієнтів СК "PZU Україна" про�

тягом року виникає не менше 1,5

тис. інцидентів, коли необхідна до�

помога страхової компанії",— кон�

статує Олександр Мельничук.

Найбільш "популярні" туристичні

страхові випадки — це травми дітей

біля басейну та на морському узбе�

режжі. У Чорногорії та Хорватії ту�

ристи часто отримують травми від

морських їжаків. За кордоном укра�

їнці непризвичаєні до тамтешнього

дорожнього руху, тому часто потрап�

ляють в ДТП. У Таїланді багато

мавп, які додають чимало клопоту

нашим туристам, а їх укуси — це

один з найпоширеніших страхових

випадків регіону. А от зимові страхо�

ві випадки пов’язані з гірськолиж�

ними видами спорту.

Покриття ризиків

Страхові компанії запевняють, що

більшість проблем, які виникають під

час відпочинку за межами держави,

можна вирішити, придбавши поліс

страхування. Якщо ви свідомо купи�

ли не фіктивний поліс, а той, що по�

криває переважну більшість ризиків,

страхова компанія сплатить медичній

установі за лікування потерпілого.

"Звичайне звернення до клініки

коштує від 100 до 300 євро, а при

госпіталізації ціна зростає в геомет�

ричній прогресії. Страховка вартіс�

тю 50�80 гривень дозволяє уникнути

всіх цих витрат. Ще однією важли�

вою перевагою є те, що при настан�

ні страхового випадку служба під�

тримки забезпечить туриста органі�

зацією допомоги, транспортуван�

ням до медичної установи, а також

контролем лікування",— коментує

директор департаменту особистих

видів страхування СК "Allianz Укра�

їна" Зоя Сазонова.

Водночас варто зауважити, що та�

кий сценарій розвитку подій можли�

вий лише тоді, коли йдеться про до�

бросовісного страховика. У турис�

тичних агентствах радять при виборі

страховика врахувати, чи чули ви ра�

ніше про цю компанію, чи займала�

ся вона таким видом послуг, хто у неї

партнери в країні призначення.

"Можна пошукати статистику ви�

плати страхових премій. Якщо це ві�

дома страхова компанія з успішною

історією роботи в Україні (або в сві�

ті), то проблем бути не повинно",—

вважає представник Pegas Touristik

Дмитро Карякін.

Вартість страхування подорожу�

ючих не можна визначити в кон�

кретних межах. На ціну полісу впли�

ває багато факторів. В першу чер�

гу — регіон подорожі. По�друге, тер�

мін перебування за кордоном. По�

третє, вік застрахованого, а також

страхова сума, перелік ризиків, які

обирає людина, розмір франшизи та

багато іншого. Але якщо говорити

про вартість цього виду страхування

взагалі, то слід зазначити, що це до�

статньо доступна послуга. Примі�

ром, вартість полісу для подорожу�

ючого у Єгипет на 7 днів буде кош�

тувати приблизно 20 грн. Якщо їхати

у Європу (Шенгенська зона) на той

самий термін, то за поліс потрібно

буде сплатити 30 грн.

"Нетверезі" нюанси

Існує дві схеми взаємодії зі страхо�

вою компанією при виникненні стра�

хового випадку. Турист, який потре�

бує допомоги, повідомляє про свої

неприємності до компанії�асистента

страхової компанії (телефон повинен

бути вказаний в полісі). Саме ця ком�

панія має організувати лікування за�

страхованого туриста за кордоном.

Однак досвід страховиків показує,

що часто застрахований залишає по�

ліс у номері готелю, а сам їде на екс�

курсію, під час якої і може отримати

травму. У такому випадку клієнт са�

мостійно звертається до медиків за

допомогою і оплачує послуги готів�

кою, зберігаючи при цьому всі чеки,

що підтверджують оплату медичних

послуг. Фінансові консультанти та�

кож радять зібрати всі документи

про проведені процедури, куплені

медикаменти з висновками і при�

значеннями лікаря. Витрати на ліку�

вання страхова компанія відшкодує

після повернення туриста додому,

коли він пред'явить документи, що

підтверджують лікування.

Зазначимо, що найслабша ланка

туристичного страхування — це вже

згадані компанії�асистенти. Україн�

ські страховики ще недостатньо чіт�

ко налагодили роботу із закордон�

ними партнерами. Більшість україн�

ських туристів вже стикалися з ситу�

ацією, коли їх асистанс перебував не

в країні перебування, а, приміром, у

сусідній державі. А це тягне за собою

значні витрати часу та грошей на те�

лефонні перемовини.

Ще один важливий нюанс, про

який слід пам'ятати під час активно�

го відпочинку — страхові компанії,

як правило, відмовляються від ви�

плати відшкодування, якщо страху�

вальник в момент настання страхо�

вої події був напідпитку. Правило

спрацьовує навіть тоді, якщо доза

вжитого алкоголю несуттєва

Електромобілі: рік
тестування 
та випробування
Експерти зазначають, що вони
надійні у використанні та менш
затратні
Оксана ЛИСИНЮК
"Хрещатик"

Ціни на пальне, що постійно зростають, зм ш ють про-
відні автомобільні омпанії ш ати альтернатив дви -
нам вн трішньо о з орання. Автовиробни и розробляють
й а тивно впровадж ють серійний вип с еле тромобі-
лі. Сьо одні е оло ічно чистий автомобіль можна поба-
чити на в лицях майже всіх раїн світ , зо рема, в Ні-
меччині, Данії, Британії та Іспанії. В У раїні ж цей вид
авто з’явився в мин лом році.

Офіційне представництво в Україні автовиробника електромобілів BIO

Automotive Company (Гонконг) у травні минулого року представило перші

серійні електромобілі, що пройшли сертифікацію в Україні та надійшли у

продаж. Вартість таких авто — від 124 до 179 тисяч гривень. Аби визначити

плюси та мінуси їх роботи, українське представництво компанії протягом

року проводило тестування та дослідження авто.

"Тестуючи електромобілі, ми побачили, що при дотриманні інструкції, за�

ряджати їх абсолютно безпечно, незалежно від погодних умов: після пово�

роту ключа, електромобіль вмикається й працює безперебійно. Єдине, що

швидкість руху змінюється в залежності від температури повітря — влітку

вона більша, а при сильних морозах — менша, — розповів "Хрещатику" Ар�

сеній Абдураїмов, представник BIO Automotive Company в Україні. — В ці�

лому, щодо результатів тестування та експлуатації електромобілів протягом

року, то з впевненістю можна сказати, що вони вирізняються надійністю та

економічністю".

Працює такий автомобіль на батареях, причому однієї зарядки вистачає

на 100—120 км в залежності від стилю водіння та характеру місцевості. За�

ряджається від звичайної розетки напругою (220 В) за 6�8 годин. Але пи�

тання підзарядки електромобілів в Києві досить проблемне, адже поки

що немає для цього спеціальних місць. Українське представництво BIO

Automotive Company веде перемовини з великими мережами супермарке�

тів та торговими центрами, щоб облаштувати певну кількість паркуваль�

них місць розетками для зарядки електромобілів. Планується, що перша

така електрозарядка у столиці з’явиться біля центру сімейного дозвілля

"Дивосвіт".

Валерій Бурлака, генеральний директор компанії "Тринік +", яка здійс�

нює гарантійне та постгарантійне обслуговування електромобілів, наголо�

шує, що електромобілі — технології майбутнього. "Обслуговувати такий

автомобіль простіше та легше, адже це потрібно здійснювати раз на рік.

Вартість такого техогляду не перевищуватиме 150—200 грн", — зазначив

пан Бурлака
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У про рамі "Столиця" на
теле аналі "Київ" олова
КМДА Оле сандр Попов
відповів на запитання и-
ян. Очільни міста розпо-
вів про плани оновлення
пар ромадсь о о транс-
порт , б дівництва метро
на Троєщин і про соці-
альні стандарти в масшта-
бах Києва.

Новий транспорт
працюватиме там, 
де скажуть кияни

— На 17 столичних маршрутах
громадського транспорту віднині буде
удвічі, а то і утричі менший інтервал
руху. Минулого тижня на лінії спря�
мували 102 нових автобуси та тролей�
буси. Олександре Павловичу, як зро�
бити так, щоб громадським транспор�
том було приємно користуватися?

— Ми ще повинні багато зробити

для того, щоб міський транспорт

став дійсно зручним і конкуренто�

спроможним. Тому продовжимо

закупівлю нових автобусів і тролей�

бусів українського виробництва у

цьому і наступному році. А отже,

зможемо повністю оновити парк

машин, зробивши їх більш еколо�

гічно чистими і покращити якість

обслуговування. До речі, найближ�

чим часом ми плануємо ввести

окремі смуги руху для комунального

транспорту, що значно прискорить

та покращить його роботу.

— Чи буде міська влада і надалі
враховувати пропозиції від киян щодо
того, куди (на які лінії, у які райони,
на які вулиці) спрямовувати новий
громадський транспорт?

— Саме так і буде. Розподіляючи

першу партію автобусів та тролей�

бусів, ми враховували ті напрямки,

на які було найбільше нарікань від

киян, і в першу чергу спрямовували

транспорт туди. Наразі аналіз нами

вже проведено і ми маємо дані, куди

направити наступну партію. Це буде

зроблено протягом місяця. Деякі

маршрути ми рішуче змінимо на

краще — інтервал руху зменшуємо у

3 рази. Вважаю, що нам як владі не

потрібно на цьому зупинятись. Сьо�

годні вже відпрацьовані механізми,

де ми можемо залучити необхідний

обсяг фінансування на подібні про�

екти. Ми налагоджуємо співпрацю з

українськими партнерами і такі

транспортні програми вже працю�

ють, наприклад, по виробництву

київського трамвая.

Метро на Троєщину —
реальність

— Днями ви доручили пришвидши�
ти роботи з будівництва метро на Тро�
єщину. Коли буде розпочато активну
фазу робіт?

— Гадаю, активна фаза настане

після проведення у кінці березня

першого Київського інвестиційного

форуму. Ми підготували проект

пропозицій на загальну суму біля 20

млрд доларів, серед яких декілька

мільярдів — проект будівництва

метро на Троєщину. На форумі бу�

дуть підписані попередні домовле�

ності щодо співпраці на умовах дер�

жавного і приватного партнерства,

про які буде додатково оголошено.

Ми спробуємо закумулювати вели�

ку суму фінансового ресурсу і швид�

ко вкласти його у будівництво, щоб

вже через кілька років завершити

цей проект. Хоча знову ж таки, хочу

підтвердити, що ми вже будуємо

метро — зводимо міст, а до кінця ро�

ку на Подолі опустимо під землю

метробудівські щити, і вони поч�

нуть проходку тунелів для нової чет�

вертої гілки метрополітену.

— У селищі Коцюбинському призу�
пинили скандальне будівництво у зе�
леній зоні. Хотілося б дізнатися, чи
можете ви і ваша команда поставити
крапку у цьому питанні?

— Це питання виникло багато ро�

ків тому, коли перші ділянки почали

ділити між собою і, до речі, не тіль�

ки депутати селищної ради. Те, що

Президент пішов шляхом визначен�

ня перспективи цієї зеленої зони як

національного заповідника — дуже

вірний крок. Прокуратура вже під�

твердила, що були допущені пору�

шення при будівництві, і ті, хто їх

зробив, безумовно, будуть відпові�

дати. Питання ж відповідальності

депутатів селищної ради слід стави�

ти правоохоронним органам. Ми на

цей процес де�юре впливати не мо�

жемо.

Муніципальній міліції бути

— За вашим дорученням реєстр
культурної спадщини столиці став до�
ступним для усіх киян. Наскільки та�
кий реєстр зможе запобігти "темним"
намірам у майбутньому?

— На жаль, практика минулих

років засвідчує, що були випадки,

коли пам’ятки архітектури, архео�

логії просто знищувалися і про це

ніхто не знав. А сьогодні, коли всі

визначені пам’ятники державного і

місцевого значення публічно пока�

зано на нашому сайті, викреслити

будь�яку адресу з нього буде прак�

тично неможливо. Влада змушена

буде з цим списком рахуватись не�

залежно від того, хто, коли і як ке�

руватиме містом. Більше того, я хо�

тів би попросити киян долучитися

до доповнення цього списку нови�

ми об’єктами задля того, щоб зро�

бити його повним. Якщо ж хтось

бачить посягання на ту чи іншу

пам’ятку історії, я просив би негай�

но повідомляти. Сьогодні ж у сто�

лиці є всі умови для збереження і

примноження нашої історико�

культурної спадщини.

— Олександре Павловичу, вами
планується створення муніципальної
міліції. Чи здатна міська влада поси�
лити контроль за дотриманням пра�
вил дорожнього руху? (Запитання з
Facebook)

— На мою думку, правила дорож�

нього руху — одна з функцій, якою

майбутня муніципальна міліція має

володіти для наведення порядку у

місті. На минулому тижні у мене

відбулась зустріч з Міністром внут�

рішніх справ, на якій ми домови�

лись, що найближчим часом почне�

мо реалізацію цього проекту, а саме

з визначення функцій муніципаль�

ної міліції і створення законодавчої

і нормативної бази, яка дозволить

це питання взяти під міську відпові�

дальність. Цей процес є досить

складним тому, що в масштабах

України ми його пройдемо перші. В

Європі практично всі країни мають

відповідальність за правопорядок

на рівні муніципалітетів. Кримі�

нальні питання входять до держав�

них функцій, а питання громад�

ського порядку, дотримання правил

дорожнього руху входить саме до

сфери відповідальності міста.

Соціальні ініціативи

— Нинішнього року прожитковий
мінімум зросте у середньому на 14%
порівняно з попереднім роком. Про це
під час розширеного засідання уряду
заявив Віктор Янукович. Президент
повідомив, що вже від травня запра�
цює програма іпотечного кредитуван�
ня під 2—3% річних. На засіданні гла�
ва держави говорив про принцип соці�
альної справедливості в масштабах
країни. Яким чином цей принцип ви
розумієте в масштабах Києва?

— Ми щомісяця будемо збільшу�

вати наші можливості щодо надан�

ня додаткової соціальної допомоги

тим, хто її особливо потребує.

Кількість таких категорій грома�

дян може бути більшою чи мен�

шою залежно від того, як ми у сто�

лиці будемо працювати і розвивати

економіку.

На сьогоднішній день Київ є ліде�

ром соціально�економічного роз�

витку в Україні. Тож обов’язок вла�

ди — підтримати тих, хто потребує

допомоги найбільше. Перш за все,

це люди, які отримують менше 1200

грн прибутку в сім’ю. Вони будуть

мати додаткову можливість отрима�

ти щомісячну матеріальну допомогу

або пільги на медикаменти, продук�

ти харчування. Зараз ми напрацьо�

вуємо цілий пакет таких пропозицій

і будемо їх вводити поступово.

Стосовно іпотеки, то рішення

Президента є важливим не тільки в

соціальному плані, а й в економіч�

ному. Держава бере на себе певні

витрати, оскільки банківський від�

соток за іпотекою на 15% вищий за

той, який буде пропонуватися. Але

завдяки будівництву житла ці ви�

трати повернуться державі. На мою

думку, такі проекти дадуть серйоз�

ний поштовх для розвитку економі�

ки. Іншим вірним рішенням є збіль�

шення фінансування на будівниц�

тво доступного житла — варіанта,

коли держава бере на себе 30% вар�

тості квартири і сплачує за рахунок

бюджету, а 70% бере на себе інвес�

тор, тобто майбутній господар по�

мешкання.

Аеропорт "Київ" стане 
більш популярним

— Демонтаж стихійного ринку під
Шулявським шляхопроводом став го�
ловною темою вашої зустрічі з По�
слом Республіки Нігерія. Від імені
громадян своєї держави пан Посол
цікавився подальшою долею майдан�
чика і працевлаштуванням торгівців.
В КМДА пропонують цим людям ле�
галізувати свою діяльність і переїхати
на нові торгові місця. Як ставляться
до таких пропозицій самі торгівці?

— Після зустрічі з послом ми дали

тайм�аут активним діям для того,

щоб наші пропозиції були розгляну�

ті, і ті, хто зараз займають там місця,

демонтували свої об’єкти. Цього по�

ки що не робиться. Гадаю, напри�

кінці цього тижня це все ж буде до�

ведено до логічного завершення. Ми

не хотіли, щоб такий антисанітар�

ний об’єкт доводив до міжнародних

непорозумінь, тому робили зважені і

толерантні кроки. Окрім цього, на�

ми було визначено, що після пожежі

на мосту його необхідно поставити

на капітальний ремонт, а зробити це

заважають несанкціоновані спору�

ди. Ситуація, де ринок більше 10 ро�

ків існував без дозвільної докумен�

тації на очах у правоохоронців і вла�

ди — приклад корупції. Ми з цим

миритися не будемо.

— Вже в квітні новий термінал
аеропорту "Київ" прийматиме перший
рейс. Нині споруда готова на 80%. Як
планується використовувати такі
об’єкти столичної інфраструктури
після Євро�2012?

— Насправді ми це все робимо не

задля того, аби приймати туристів

декілька днів чи місяць, а з перспек�

тивою подальшого використання. У

мене немає жодних сумнівів, що піс�

ля завершення Євро�2012 ми запро�

понуємо багато інших цікавих про�

ектів, які дозволять нам залучити но�

вих інвесторів для співпраці з містом

і нових туристів для ознайомлення з

Києвом. Стосовно аеропорту "Київ"

у Жулянах, то, на мою думку, він бу�

де більш популярний, ніж "Борис�

піль", адже об’єкт знаходиться у міс�

ті. Ми зробимо все для того, щоб

громадський транспорт працював з

цим аеропортом ефективно і у паса�

жирів була можливість доїхати у ко�

роткий термін до центру міста

Підготував
Олександр ХАРЬКО,

"Хрещатик"

14 березня Свята Православна
Цер ва вшанов є пам’ять святої
м чениці Євдо ії, я а молодості
б ла бл дницею, але по аялася
ріхах, роздала свої с арби бідним і
прийняла чернечий постри . За роз-
повсюдження християнсь ої віри її
обмовили ча л нстві і стратили.

Свята за народженням була самарянкою. Про�

живала вона в Іліополі Фінікійському за часів

римського імператора Траяна. Вирізняючись у мо�

лодості рідкісною красою та стрункістю, Євдокія

вела гріховне життя, торгуючи своїм тілом. Багаті

шанувальники приїжджали до Євдокії з різних

країн, саме тому з часом вона стала дуже замож�

ною й користувалася пошаною у місцевої влади.

Господь, бажаючи спасти душу Євдокії від віч�

ної погибелі, влаштував так, що один старий чер�

нець на ім'я Герман відвідав місцевість, де жила

Євдокія. Герман мав звичай вголос читати Свя�

щенне Писання, і Євдокія випадково почула, ко�

ли він читав пророкування про Друге пришестя

Христа та про Страшний суд.

Почуте справило велике враження й збенте�

жило Євдокію, вона зрозуміла, що саме її,

грішницю, очікує покарання. Познайомив�

шись з монахом Германом, Євдокія дізналася

від нього про християнську віру та про вічне

життя. Слова ченця впали на добру землю. По�

віривши в Христа всім серцем, Євдокія прий�

няла хрещення, всі свої скарби роздала бідним

і прийняла чернечий постриг у найближчому

монастирі.

Живучи багато років у цій обителі, Євдокія ціл�

ком присвятила себе подвигам посту, молитви й

очищення душі. З роками вона досягла духовної

зрілості та була зведена в сан ігумені своєї обите�

лі, й відтоді Євдокія направила свої сили й на те,

щоб нагодувати й одягнути мандрівників, які від�

відували обитель, зцілювати хворих своїми мо�

литвами.

56 років трудилася в добрих справах та черне�

чих подвигах Євдокія. У 152 році, при імператорі

Антоніні, вона мученицьки закінчила своє пра�

ведне життя. За розповсюдження християнської

віри Євдокію обмовили в чаклунстві та обмані.

Без судового розгляду її відвели на місце страти

та обезголовили

Інформацію надано 
Синодальним місіонерським відділом

Української Православної Церкви

Сьогодні Церква вшановує пам'ять 
святої мучениці Євдокії

Олександр ПОПОВ: 

"Київ є лідером соціально�
економічного розвитку в Україні"

У Деснянському районі обговорили
проект спорудження СГК 
на Маяковського, 40652
За ініціативи Громадсь ої ради при Деснянсь ій

РДА для меш анців Троєщини відб лася п блічна
презентація прое т спор дження спортивно- ро-
мадсь о о омпле с з бла о строєм та озеленен-
ням території по просп. Мая овсь о о, 40-52. До

ва и прис тніх б ло представлено прое т триповерхово о СГК пло-
щею 7500 в. м з тренажерними залами, приміщеннями для оманд-
них видів спорт , трьома басейнами для дорослих, дітей та немовлят,
дитячими л бом та і ровою імнатою, абінетами лі аря та масаж ,
салоном раси, спортма азинами, за ладом ромадсь о о харч вання.
Інвестором та прое тантами на численні прохання меш анців нав о-

лишніх б дин ів передбачено облашт вання приле лих територій з
пар овою зоною, двома дитячими майданчи ами, фонтаном та пар о-
вими с льпт рами. За словами прое тантів, від за альної площі всієї
території під зелен зон відводиться понад 65 % території.
За алом прис тніх на презентації прое т ви ли ав заці авленість і

позитивні від и. Врахов ючи д м меш анців район , Громадсь а
рада підтримала їх побажання щодо першочер овості облашт вання
пар ової зони вже вітні — травні цьо о ро

У Голосієво привітали 
працівників ЖКГ та побутового
обслуговування населення
З на оди відзначення Дня працівни ів житлово-
ом нально о осподарства та поб тово о обсл -
ов вання населення Голосіївсь а РДА запросила
працівни ів цієї сфери до Київсь о о національно-
о а адемічно о театр оперети. Кращі працівни-

и отримали почесні рамоти, подя и та цінні подар н и від олови
Голосіївсь ої РДА Оле сандра Незнала. "Ваша праця — це праця, я
видно ожн хвилин , адже саме ви забезпеч єте життєдіяльність
район , створюєте належні мови для йо о меш анців. Ви в ладаєте
ба ато сил і любові для бла о строю б дь-я о о точ а Голосієва",—
зверн вся до прис тніх олова район . Цьо о дня 7 працівни ів ом -
нальної сфери отримали найцінніший подар но — по ращення жит-
лових мов

У Шевченківському національному 
заповіднику відзначили наукову роботу 
столичної школярки
Керівництвом Шевчен івсь о о національно о заповідни а (Тарасо-

ва ора, місто Канів) висловлено подя чениці СШ № 112 ім. Т. Шев-
чен а Івоні Костині та її вчительці Наталії Кобзар за проведене на о-
ве дослідження за темою "Р шни и Лесино о раю" в рам ах Все ра-
їнсь о о он рс — захист на ово-дослідниць их робіт МАН. На
рочистом вечері, присвяченом 197-й річниці від дня народження Та-
раса Шевчен а, Івона Костина і народна майстриня Т. Яремен о пода-
р вали Шевчен івсь ом національном заповідни опію р шни а,
вишито о Лесею У раїн ою для Тарасової світлиці

На Оболоні відбудеться 
II Київський спортивний 
фестиваль "Веселі старти 
на льоду"
У перший день ш ільних весняних ані л, 26 бе-

резня, за підтрим и КМДА відб деться II Київсь ий
спортивний фестиваль "Веселі старти на льод ". Це
свято вже стало традиційним для меш анців міста.
Котрий рі поспіль Спортивно-оздоровчий ом-

пле с на Оболоні з стрічає иян та остей столиці яс равим дійством,
я ом бер ть часть сі охочі. Бла ородною метою подібних заходів є

оздоровлення та зал чення дітей до занять фізичною льт рою та
спортом, а та ож пропа анда здорово о способ життя. Цьо о ро від-
риття фестивалю співпало з першим днем ш ільних ані л, а часть
ньом є без оштовною для всіх. Офіційне від риття відб деться о 12.00
Спортивно-оздоровчом омпле сі на Оболоні (в л. Лайоша Гавро, 4-

Г). У рам ах фестивалю передбачені ці аві зма ання з елементами хо-
ею, ф тбол на льод , естафети на овзан ах та інші спортивно-роз-
важальні і ри. На переможців че атим ть заохоч вальні призи від ор а-
нізаторів фестивалю

Дарницький район столиці прийняв
делегацію міста Ашгабат
У рам ах державно о візит до У раїни Прези-

дента Т р меністан Г рбан ли Бердим хамедова
до Києва приб ли мер міста Аш абат Шам хаммед
Д рдилиєв та бернатор Ахальсь ої області Мам-
меднияз Н рмаммедов. У Києві вони проб д ть до
14 березня. За цей час посадовці з Т р меністан
відвідали соціально- льт рні, освітні та спортивні
за лади столиці, ознайомились з роботою транс-
портних об'є тів, зо рема Київсь о о метропо-

літен , а та ож вивчили б дівельні техноло ії, я і ви ористов ють Ки-
єві. Зо рема 12 березня деле ація з Т р меністан відвідала Дарниць-
ий район столиці, а саме: Київсь інженерн імназію (в л. Княжий
Затон, 12-а); дош ільний навчальний за лад № 21 (в л. Гмирі, 2- ); б -
дівництво за альноосвітньо о навчально о за лад на в л. Гмирі

Солом'янці вшанували 
працівників комунальної сфери
У вівторо , 13 березня, приміщенні Соло-

м’янсь ої РДА (просп. Повітрофлотсь ий, 41)
відб вся рочистий онцерт з на оди відзна-
чення Дня працівни ів житлово- ом нально о
осподарства і поб тово о обсл ов вання на-
селення. Під час заход народний деп тат
У раїни Ма сим Л ць ий та олова Солом’ян-
сь ої РДА Іван Сидоров вр чили на ороди

най ращим працівни ам ал зі район .
У рам ах онцертної про рами свої вист пи лядачам подар вали на-

родна артист а У раїни Надія Шеста , засл жений артист У раїни Ві тор
Павлі , Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил У раїни під ерівництвом за-
сл жено о діяча мистецтв У раїни пол овни а Дмитра Антоню а. Вед -
чою вечора б ла засл жена артист а У раїни О сана Антоню

"Мистецькі перлини 
Святошинської землі"
В рам ах проведення з 01.03. по

17.05.2012 в столиці творчих звітів, присвя-
чених 1530-річчю засн вання Києва, я і
продемонстр ють мистець і здоб т и
районів, четвер 15 березня о 18.00 в а -
товій залі Інстит т металофізи и ім. Г. В.
К рдюмова НАН У раїни (б льв. А адемі а

Вернадсь о о, 36) відб деться творчий звіт Святошинсь о о район
"Мистець і перлини Святошинсь ої землі". На адаємо, що ращі
творчі оле тиви візьм ть часть Фестивалі мистецтв "Таланти твої,
Києве!", я ий пройде 20 травня Національном палаці мистецтв
"У раїна"

Новини районів
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №24 (1043)

СЕРЕДА,
14 березня
2012 року

1. Затвердити зміни до складу конкурсної комісії по відбору проектів для фінансово�кредитної підтримки суб’єктів господарювання в м. Ки�
єві, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 19.07.2002 № 186�МГ "Про створення конкурсної комісії по відбору проек�
тів для фінансово�кредитної підтримки суб’єктів господарювання в м. Києві та затвердження її складу” (в редакції розпорядження Київського
міського голови від 17.08.2011 № 151), виклавши його в редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови — секретаря Київської міської ради Герегу Г. Ф.

Голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення 
Київської міської ради від 17.02.11 № 19/5406 

“Про затвердження міської цільової програми 
“Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки” 

та фінансування її заходів у 2012 році

Рішення Київської міської ради № 106/7443 від 16 лютого 2012 року

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Київської
міської ради від 17.02.11 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки”,
рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, з метою забезпечення подальшого
соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення м. Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до додатка до рішення Київської міської ради від

17.02.11 № 19/5406 “Про затвердження міської цільової програми “Тур�
бота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки”, виклавши його в редакції,
що додається.

2. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) спрямувати видатки в обсязі 478 353,08 тис. грн. на виконання
міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015
роки”, затвердженої рішенням Київської міської ради від 17.02.11
№ 19/5406, в тому числі:

— на погашення заборгованості станом на 01.01.12, що зареєстрована
в органах Державної казначейської служби України,— 11 804,2 тис. грн.;

— на надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабез�
печених верств населення — 431 120,08 тис. грн.;

— на надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабез�
печеним верствам населення м. Києва, які опинилися в складних життє�
вих обставинах,— 1 500,0 тис. грн.;

— на надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсій�
ного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не
зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевияв�
лення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого,—
2 400,0 тис. грн.;

— на оплату послуг по виготовленню протезів та послуг з соціальної,
психологічної, медичної реабілітації жінок, які перенесли мастектомію,—
1 650,4 тис. грн.;

— на придбання засобів пересування та реабілітації для інвалідів та
осіб похилого віку м. Києва — 7 266,7 тис. грн.;

— на проведення складного протезування кінцівок — 4 373 тис. грн.;
— на забезпечення ортопедичним взуттям — 1 050,0 тис. грн.;
— на привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100�літній

ювілей,— 42,0 тис. грн.;
— на надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива

ветеранам війни та малозабезпеченим сім’ям, які отримують субсидію,—
399,6 тис. грн.;

— на компенсацію витрат на навчання у Відкритому міжнародному уні�
верситеті розвитку людини “Україна” студентів з числа інвалідів, сиріт та
дітей з малозабезпечених сімей, з урахуванням п. 1 рішення Київської
міської ради від 15.07.10 № 1268/4706 щодо фінансування видатків за
фактично надані послуги з навчання у 2009 році пільгових категорій сту�
дентів — 4 100,0 тис. грн.;

— на оздоровлення та санаторно�курортне лікування дітей�інвалідів із бу�
динків�інтернатів системи соціального захисту населення — 550,0 тис. грн.;

— на оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни та громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,— 10 200,0 тис. грн.;

— на заходи по вшануванню працівників соціальної сфери — 100,0 тис. грн.;
— на проведення заходів по відзначенню Дня вшанування учасників

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та відзначення річниці
Чорнобильської катастрофи — 1 216,2 тис. грн.;

— на забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими набо�

рами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення м.
Києва — 580,9 тис. грн.

3. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській місь�
кій державній адміністрації):

3.1 Забезпечити підготовку розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо визна�
чення порядку відшкодування видатків на компенсацію оплати навчання у
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна” пільго�
вих категорій студентів.

4. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
4.1. Здійснювати фінансування заходів, передбачених програмою в

межах бюджетних призначень, визначених бюджетом м. Києва на 2012
рік, згідно з додатком 1 до цього рішення.

4.2. Надання матеріальної допомоги здійснювати відповідно до Поло�
ження про надання матеріальної допомоги малозахищеним верствам на�
селення м. Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах, затвер�
дженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 15.06.11 № 991.

5. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) та районним в місті Києві державним адміністраціям здійснюва�
ти фінансування установ та закладів, створених місцевими органами вла�
ди, в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, з ураху�
ванням бюджетних зобов’язань, зареєстрованих в органах Державної каз�
начейської служби України.

6. Районним в місті Києві державним адміністраціям раз на півроку по�
давати Головному управлінню праці та соціального захисту населення ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації) інформацію про стан виконання програми та цього рішення за
1 півріччя та рік до 20 вересня та 20 березня відповідно.

7. Головному управлінню праці та соціального захисту населення вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) забезпечувати раз на півроку надання Головному управлінню
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлін�
ню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку та постійній комісії Київської місь�
кої ради з питань гуманітарної політики інформацію про хід виконання
програми за перше півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповід�
но.

8. Закупівлю товарів, робіт та послуг здійснювати відповідно до чинно�
го законодавства.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київської міської ради з питань гуманітарної політики і постійну комісію
Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного роз�
витку.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про зміни 
у складі конкурсної комісії 

по відбору проектів 
для фінансово�кредитної підтримки 

суб’єктів господарювання 
в м. Києві

Розпорядження № 25 від 28 лютого 2012 року

У зв’язку зі змінами у персональному складі конкурсної комісії по відбору проектів для фінансово�кредитної підтримки суб’єк�
тів господарювання в м. Києві та з метою забезпечення належної роботи комісії:

 »Ø¬—‹ »… Ã≤—‹ »… √ŒÀŒ¬¿
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Затверджено розпорядженням Київського міського голови від 19.07.2002 № 186�МГ 9
в редакції розпорядження Київського міського голови від 28 лютого 2012 року № 25

Склад конкурсної комісії по відбору проектів для фінансово�кредитної
підтримки суб’єктів господарювання в м. Києві

Крамаренко Руслан Михайлович — заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова конкурсної комісії
Поворозник Микола Юрійович — начальник Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови конкурсної комісії
Бойко Наталія Олександрівна — начальник управління підприємництва, інфраструктури та взаємодії з громадськими організаціями Головного управління з

питань регуляторної політики та підприємництва, секретар конкурсної комісії
Биковець В’ячеслав Михайлович — в. о. президента Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (за згодою)
Голодівський Іван Романович — президент Київської міської організації роботодавців (за згодою)
Гриджук Дмитро Миколайович– голова правління ПАТ КБ “Хрещатик” (за згодою)
Дейнека Володимир Петрович — голова постійної комісії Київської міської ради з питань власності (за згодою)
Денисюк Людмила Всеволодівна — начальник Головного управління промислової, науково�технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської

міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Лаврененко Віталій Іванович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Мороз Олександр Семенович — заступник начальника Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�

жавної адміністрації)
Новак Інна Віліївна — заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку (за згодою)
Сенчук Василь Володимирович — голова постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг (за згодою)
Тур Юлія Леонідівна — перший заступник голови правління ПАТ КБ “Хрещатик” (за згодою)
Яковчук Михайло Юрійович — депутат Київської міської ради (за згодою)
Ярошенко Роман Валерійович — голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Додаток
до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2011 року № 19/5406 (в редакції рішення Київської міської ради 

від 16 лютого 2012 року № 106/7443

Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2011�2015 роки"
1. Паспорт міської цільової програми 

“Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки”
1. Ініціатор розроблення програми Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу виконавчої влади про розроблення
програми

П. 1.2 Протоколу доручень, напрацьованих під час наради з запровадження
програмно!цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів у місті
Києві від 28.10.10, та доручення заступника голови Київської міської державної
адміністрації Новохатька Л.М. від 22.11.10 № 46071

3. Розробник програми Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

4. Співрозробники програми !

5. Замовник (відповідальний виконавець)
програми

Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6. Учасники (співвиконавці програми) Районні в місті Києві державні адміністрації

7. Термін реалізації програми 2011!2015 роки

7.1. Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

I  етап!2011 рік 
II  етап! 2012!2015 роки

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь
у виконанні програми (для комплексних
програм)

Бюджет м. Києва

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми, всього:
у тому числі

2 159 818,38 тис.грн.

9.1. коштів бюджету м. Києва 2 159 818,38 тис.грн.

коштів інших джерел !

Міська цільова програма “Турбота. Назустріч киянам” на 2011 — 2015 роки” (далі — Програма) підготовлена відповідно до законів України “Про ста�
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Укра�
їні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка�
тастрофи”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, Указу Президії Верховної ради Україн�
ської РСР від 29 березня 1990 року № 8985�ХІ “Про оголошення дня 26 квітня “Днем Чорнобильської трагедії”, Указу Президента України від 10 лис�
топада 2006 року № 945/2006 “Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”, Указу Президента України від 13 квіт�
ня 1999 року № 374/99 “Про День працівника соціальної сфери”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 “Про затверджен�
ня Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати помер�
лого”.

Програма сформована Головним управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на підставі пропозицій та зауважень структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
Фінансово�економічна криза відчутно позначилась на якості життя киян. Найбільше потерпають від бідності непрацездатні особи, особи з обмеже�

ними фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження
пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов’язань Київської міської влади
дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення міста, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформу�
вання соціальної сфери і підвищення якості життя, удосконалення законодавства з надання соціальних пільг та преференцій.

3. Мета Програми
Мета Програми — суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шля�

хом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально�тех�
нічного, соціально�побутового, культурно�масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незамож�
ним верствам населення, надання соціально�правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення
до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;
строки та етапи виконання Програми

Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви населення. Пріоритетні завдання:
– надання адресної матеріальної допомоги незаможним верствам населення з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат з

метою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки;
– підтримка інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вдів померлих учасників війни;
– надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення міста Києва, які опинилися в

складних життєвих обставинах;
– забезпечення оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей�інвалі�

дів із будинків�інтернатів системи соціального захисту;
– забезпечення інвалідів, осіб похилого віку та жінок, які перенесли мастектомію, протезами, засобами пересування, реабілітації та складного про�

тезування;
– забезпечення реалізації права на здобуття вищої освіти для дітей�інвалідів, дітей�сиріт та дітей з малозабезпечених родин;
– забезпечення ортопедичним взуттям жителів міста Києва;
– надавати право пенсіонерам та інвалідам міста Києва, які не мають права відповідно до чинного законодавства на пільговий проїзд в метропо�

літені, безоплатного проїзду в метрополітені;
– забезпечення безкоштовним харчуванням малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва;
– надання додаткових до передбачених законодавством України доплат та допомоги окремим малозабезпеченим верствам населення.
Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету із залученням інших джерел фінансуван�

ня, не заборонених законодавством.
Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників міського бюджету, виходячи з реальних можливос�

тей.
З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.
Етапи виконання Програми: щороку протягом 2011 — 2015 років, у ході яких передбачається вжити заходів щодо розвитку системи реабілітації та

трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання матеріальної допомоги, доступу інвалідів до всіх видів освітніх послуг.

5. Організація управління та контроль за ходом реалізації Програми
Організація виконання Програми здійснюється Київською міською державною адміністрацією.
Раз на півроку надається інформація про хід виконання Програми Головному управлінню економіки та інвестицій, Головному фінансовому управлін�

ню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та постійній комісії Київської міської ради з питань бюджету
та соціально�економічного розвитку: за І півріччя — до 25 вересня; за рік — до 25 березня.

Київська міська рада щороку заслуховує звіт про хід виконання Програми.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів міського бюджету з урахуванням його можливостей у кожному

бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення.
Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист населення та дозволить реально підтримати життєздатність найбільш враз�

ливих мешканців міста.

Про розгляд протесту 
заступника прокурора міста Києва 

від 08.08.2011 № 05/4�595�вих�11 на підпункт 1 пункту 1 
рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 312/1746 

“Про визнання такими, що втратили чинність, 
рішень виконавчого комітету 

Київської міської ради”

Рішення Київської міської ради № 191/7528 від 16 лютого 2012 року

Розглянувши протест заступника прокурора міста Києва від 08.08.2011 № 05/4�595�вих�11 та враховуючи вимоги протесту, Київ�
ська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Задовольнити протест заступника прокурора міста Києва від 08.08.2011 № 05/4�595�вих�11 на підпункт 1 пункту 1 рішення Київської міської ра�

ди від 14.03.2002 № 312/1746 “Про визнання такими, що втратили чинність, рішень виконавчого комітету Київської міської ради “.
2. Скасувати підпункт 1 пункту 1 рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 312/1746 “Про визнання такими, що втратили чинність, рішень

виконавчого комітету Київської міської ради”.
3. Доручити заступнику міського голови — секретарю Київради про результати розгляду протесту повідомити заступнику прокурора міста Києва в

установленому порядку.
Київський міський голова Л. Черновецький

Про перейменування 
Київського міського пологового будинку № 7

Рішення Київської міської ради № 18/7355 від 26 січня 2012 року

Відповідно до статті 90 Цивільного кодексу України, статей 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Ки�
ївська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати Київський міський пологовий будинок № 7 у Перинатальний центр м. Києва.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):
2.1. Здійснити організаційно�правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.
2.2. Привести у відповідність до цього рішення свої розпорядження.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань гуманітарної політики і постійну комісію Київради з пи�

тань власності.
Київський міський голова Л. Черновецький
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 14 березня 2012 року

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

№ п/п Назва напряму
діяльності 

(пріоритетні
завдання) 

Перелік заходів 
Програми 

Строк
виконання

заходу 

Виконавці Джерела
фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування 
(вартість), тис, грн., у тому числі: Очікуваний 

результат

І етап ІІ етап

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 Адресна матеріа!
льна допомога

1. Надавати одноразову
соціальну матеріальну
допомогу окремим
категоріям малозабезпе!
чених верств населення м.
Києва 

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення 

Бюджет   м. Києва 21 449,5  431120,08 455000,0 460000,0 465000,0 I етап Показники продукту Кількість одержувачів !142,1тис. осіб/2 виплати/ Показник
ефективності Середній розмір допомоги ! 105 грн. Показник якості Відсоток збільшення
середнього розміру допомоги до минулого  року ! 5 %  
II етап Показники продукту  Кількість одержувачів !300.0 тис. осіб/12 виплат/ Показник
ефективності Середній розмір допомоги ! 210 грн. Показник якості Відсоток збільшення
середнього розміру допомоги до минулого року ! 100%

2. Забезпечувати надання
одноразової адресної
матеріальної допомоги
малозабезпеченим верствам
населення м. Києва, які
опинилися в складних
життєвих обставинах

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту
населення,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет   м. Києва 3 059,9 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 I етап Показники продукту Кількість одержувачів ! 7,2 тис. осіб  Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 300 грн.  Показник якості Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги до минулого року ! 5% 
II етап Показники продукту ! 9,5 тис. осіб Показник ефективності Середній розмір
допомоги ! 315 грн. Показник якості Відсоток збільшення середнього розміру допомоги
до минулого  року !5%

3. Забезпечувати надання
допомоги на поховання
особи, яка не досягла
пенсійного віку та на момент
смерті не працювала, не
перебувала на службі, не
зареєстрована у центрі
зайнятості як безробітна,
виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка
зобов'язалась поховати
померлого

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту
населення,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет   м. Києва 2 405,0 2,400,0 2,400,0 2,400,0 2,400,0 І етап Показники продукту Кількість одержувачів ! 1,7 тис.осіб  Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 1,0 тис.грн. 
II етап Показники продукту Кількість одержувачів ! 2,0 тис.осіб  Показник ефективності
Середній розмір  допомоги ! 1,2 тис.грн.

4. Сприяти забезпеченню
інвалідів, осіб похилого віку
та жінок, які перенесли
мастектомію, протезами,
засобами пересування,
реабілітації та складного
протезування

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 5 850,4 17 150,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 І етап Показники продукту Кількість одержувачів ! 6,2 тис. осіб Показник якості Відсоток
збільшення кількості одержувачів !5% 
II етап Показники продукту Кількість одержувачів !8,5 тис. осіб Показник якості
Відсоток збільшення кількості одержувачів !37%

5. Сприяти забезпеченню
ортопедичним взуттям
жителів міста Києва 

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 500,0 1550,0 600,0 650,0 700,0 І етап Показники продукту Кількість одержувачів ! 570 осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 0,9 тис.грн. Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів !4% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги !5% 
II етап Показники продукту Кількість одержувачів !1,0 тис.осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги! 1,1 тис.грн. Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів ! 75% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 22% 

6.Здійснювати привітання
мешканців м. Києва, які
відзначають свій 100!літній
ювілей, з врученням
матеріальної допомоги,
квітів, адреса та подарунку 

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 47,0 42,0 45,0 50,0 55,0 І етап Показники продукту Кількість одержувачів !51 особа Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 800 грн. Показник якості Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги ! 10%  
II етап Показники продукту Кількість одержувачів ! 63 особи Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 900 грн. Показник якості Відсоток збільшення середнього
розміру допомоги!10% 

7. Надавати матеріальну
допомогу на придбання
твердого палива ветеранам
війни та малозабезпеченим
сім'ям, які отримують субсидії

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 486,6 399,6 500,0 500,0 500,0 І етап Показники продукту Кількість одержувачів !120 осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 2,8 тис.грн. Показник якості Відсоток збільшення
середнього розміру допомоги ! 6% 
II етап Показники продукту Кількість одержувачів !150 осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 2,8 тис.грн. Показник якості Відсоток збільшення
середнього розміру допомоги

2 Надання
соціальних послуг
установами,
закладами
соціального
захисту,
створеними за
рішеннями
місцевих органів
влади

Забезпечувати надання
соціальних послуг
установами, закладами
соціального захисту,
створеними за рішеннями
місцевих органів влади

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту
населення,
районні в місті
Києві державні
адміністрації

Бюджет   м. Києва 28 807,4 36 220,2 32 200,0 33 900,0 35 600,0 І етап Показники затрат 1. Кількість установ !12 одиниць 2. Кількість штатних працівників,
осіб !602,5  Показники продукту 1.Кількість користувачів денних послуг: осіб!85158  2.
Ліжко!дні перебування в установах ! 209500  Показники ефективності 1. Середньорічні
витрати на 1 користувача денних послуг! 71,3 грн. 2. Середні витрати на 1 л/д! 104,4 грн.
Показник якості Динаміка кількості користувачів за рік порівняно з попереднім роком !
5% 
ІІ етап Показники затрат 1 .Кількість установ ! 12  одиниць 2.Кількість штатних
працівників, осіб ! 602,5 Показники продукти 1. Кількість користувачів денних послуг,
осіб !89400 2. Ліжко!дні перебування в установах ! 209500 Показники ефективності
1 .Середньорічні витрати на 1 користувача послуг ! 89,6 грн. 2. Середні витрати на 1 л/д!
113,2 грн. Показник якості 1. Динаміка кількості користувачів за рік порівняно з
попереднім роком 4242 особи  

3 Забезпечення
реалізації права на
освіту

Забезпечувати компенсацію
витрат на навчання студентів
з числа інвалідів, сиріт та
дітей з малозабезпечених
родин у Відкритому між
народному університеті
розвитку людини "Україна"

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 6 350,0 10 450,0 4 300,0 4 500,0 4 700,0 I етап Показники продукту Кількість одержувачів ! 350 осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги! 10,0 тис.грн.  Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів !6% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги !10% 
II етап Показники продукту Кількість одержувачів !371 особа Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 11,0 тис.грн.  Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів !6% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 10% 

4 Оздоровлення 1. Забезпечувати обов'язкове
оздоровлення та санаторно!
курортне лікування дітей!
інвалідів із будинків!
інтернатів системи
соціального захисту

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 500,0 550,0 570,0 600,0 630,0 I етап Показники продукту Кількість одержувачів !85 осіб Показник ефективності
Середній розмір  допомоги ! 5,9 тис.грн. Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів !5% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 5% 
II етап Показники продукту Кількість одержувачів !91 особа Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 6,0 тис.грн.  Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів !7% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 5%  

2. Забезпечувати
оздоровлення ветеранів війни
та праці, дітей війни та
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, м. Києва 

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 2000,0 10,200,0 2 300,0 2 400,0 2 500,0 І етап Показники продукту Кількість одержувачів !907 осіб Показник ефективності
Середня вартість путівки ! 2,2 тис.грн. Показник якості Відсоток збільшення кількості
одержувачів !4%
II етап Показники продукту Кількість одержувачів !2170 осіб Показник ефективності
Середня вартість путівки ! 4,7 тис.грн. Показник якості Відсоток збільшення кількості
одержувачів !139% 

5 Реабілітація жінок,
які перенесли
мастектомію 

Здійснювати соціальну,
психологічну, медичну
реабілітацію, жінок, які
перенесли мастектомію, в
реабілітаційних центрах та
медичних закладах

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 500,0 1 050,0 600,0 650,0 700,0 І етап Показники продукту Кількість одержувачів 476 осіб Показник якості Відсоток
збільшення кількості одержувачів ! 5%  
II етап Показники продукту Кількість одержувачів !523 осіб Показник якості Відсоток
збільшення кількості одержувачів !10%

6 Відзначення
кращих працівників
соціальної сфери

Забезпечувати проведення
заходів по вшануванню
працівників соціальної сфери

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення

Бюджет   м. Києва 70,0 100,0 80,0 85,0 90,0 I етап Показники продукту Кількість одержувачів !141 особа Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 200 грн. Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів !3,5% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 5% 
II етап Показники продукту Кількість одержувачів ! 144 особи Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 250 грн.  Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів 2,5% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 25%

7 Відзначення
річниць та
вшанування
учасників ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській
АЕС

Забезпечувати проведення
заходів по відзначенню Дня
вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у м.
Києві та відзначенню річниць
Чорнобильської катастрофи

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту населення 

Бюджет   м. Києва 1 320,2 1 467,4 215,0 220,0 225,0 І етап Показник ефективності Середній розмір допомоги ! 200 грн. Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 5%  
II етап Показник ефективності Середній розмір допомоги ! 225 грн. Показник якості
Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 12,5%

8 Забезпечення
безкоштовним
харчуванням

Сприяти забезпеченню
безкоштовним харчуванням
та продуктовими наборами
малозабезпечених одиноких
громадян та інших верств
населення м.Києва

2011!2015 Головне
управління праці
та соціального
захисту
населення,
районні в м. Києві
державні
адміністрації

Бюджет   м. Києва 5 370,1 5 838,0 3 700,0 3 900,0 4 100,0 І етап Показники продукту Кількість одержувачів !28,8 тис. осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 186 грн. Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів !5% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги!10%     
II етап Показники продукту  Кількість одержувачів ! 30,0 тис. осіб Показник ефективності
Середній розмір допомоги ! 195 грн. Показник якості 1. Відсоток збільшення кількості
одержувачів !4% 2. Відсоток збільшення середнього розміру допомоги ! 5% 

7. Напрями діяльності та заходи міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки”

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання
Програми

І II

2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 78 716,1 521 537,28 512 510,0 519 855,0 527 200,0 2 159 818,38

Бюджет м.Києва 78 716,1 521 537,28 512 510,0 519 855,0 527 200,0 2 159 818,38

Кошти інших джерел ! ! ! ! ! !

8. Ресурсне забезпечення міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки”

Додаток 1
до рішення Київської міської ради.

від 16 лютого 2012 року № 106/7343

Фінансування
у 2012 році заходів міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам”

на 2011�2015 роки” районними в місті Києві державними адміністраціями

Районним в місті Києві державним адміністраціям для проведення заходів у 2012 році міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2011�2015 роки” 
спрямувати кошти в обсязі 6 964,0 тис. грн., а саме: 
Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації — 362,0 тис. грн. 
Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації — 304,6 тис. грн. 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації — 1 016,4 тис. грн. 
Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації — 785,6 тис. грн. 
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації — 685,6 тис. грн. 
Печерській районній в місті Києві державній адміністрації — 727,9 тис. грн. 
Подільській районній в місті Києві державній адміністрації — 855,1 тис. грн. 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації — 1 056,5 тис. грн. 
Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації — 414,1 тис. грн. 
Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації — 756,2 тис. грн.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

тис, грн.
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 14 березня 2012 року

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

До ва и членів Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО"
Час та місце проведення чер ових за альних зборів членів Кредитної спіл и

"ФІН - ЕКО":
18 вітня 2012 ро о 16.30 за адресою: м. Київ, в л. П. Л м мби, 17,

а товий зал Київсь о о техні м еле тронних приладів.
Почато реєстрації часни ів о 16.00, інець реєстрації о 16.30.

Порядо денний:
1. Затвердження поряд денно о в остаточній реда ції.
2. Засл хов вання та затвердження звіт спостережної ради Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2011

рі .
3. Засл хов вання та затвердження звіт правління Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2011 рі .
4. Засл хов вання та затвердження звіт редитно о омітет Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2011

рі .
5. Засл хов вання та затвердження виснов ревізійної омісії Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за

2011 рі .
6. Про визначення незалежно о а дитора, а диторсь ої фірми для підтвердження повноти та

достовірності річної звітності Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2011 фінансовий рі .
7. Засл хов вання а диторсь о о виснов , я им підтверджена річна звітність Кредитної спіл и

"ФІН - ЕКО" річна фінансова звітність та звітні дані Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2011 рі , та
затвердження річної звітності та рез льтатів діяльності Кредитної спіл и "ФІН -ЕКО" за 2011 рі .

8. Про затвердження змін до Стат т Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО".
9. Про затвердження змін до Поряд розподіл доход та по риття збит ів Кредитної спіл и "ФІН

- ЕКО".
10. Про затвердження змін до Положень про спостережн рад , ревізійн омісію, редитний

омітет та правління Кредитної спіл и "ФІН -ЕКО".
11. Про визначення незалежно о а дитора, а диторсь ої фірми для підтвердження повноти та

достовірності річної звітності Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" за 2012 фінансовий рі .
12. Ознайомлення з бюджетом Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО" на 2012 фінансовий рі .
13. Про розподіл нерозподілено о доход , що залишився розпорядженні Кредитної спіл и

"ФІН - ЕКО" за підс м ами 2011 фінансово о ро .
14. Про підтвердження та надання повноважень в ладанні оле тивно о до овор Кредитної спіл и

"ФІН - ЕКО".
Стро подачі пропозицій та за важень до поряд денно о — не пізніше 3 вітня 2012 ро .

З пова ою, спостережна рада Кредитної спіл и "ФІН - ЕКО"

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі и та інвестицій ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ою місь ою державною адміністрацією)
відповідно до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007 №528/1189 "Про
затвердження Положення про порядо проведення інвестиційних он рсів для
б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежитлово о
призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри
міста Києва", розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007
№1403 "Про затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню
інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів
житлово о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої
місь ої державної адміністрації від 30.01.2012 №130 "Про проведення інвестиційно о
он рс із зал чення інвестора до встановлення т ристичних інформаційних центрів".
2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Об'є том інвест вання є здійснення заходів зі встановлення 23 тимчасових

спор д — т ристичних інформаційних центрів, я і об'єднані 1 лот та знаходяться за
наст пними адресами:

2.2. Техні о-е ономічні по азни и об'є т інвест вання:

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови.
3.1. Переможець он рс (інвестор) визначається рішенням постійно діючої

он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється
розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої
державної адміністрації).

3.2. Замовни ом ви онання робіт зі встановлення об'є т інвест вання є ом нальне
підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної
адміністрації) "Київсь ий місь ий т ристично-інформаційний центр".

3.3. Замовни ом ви онання під отовчих робіт (орієнтовних техні о-е ономічних
по азни ів, передпрое тних пропозицій) є ом нальне підприємство ви онавчо о
ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е
інвестиційне а ентство".

3.4. Здійснення заходів зі встановлення об'є т інвест вання відб вається відповідно
до ладено о інвестиційно о до овор (та інших пов'язаних до оворів/ од) між
інвестором, замовни ом ви онання робіт зі встановлення об'є т інвест вання та
ор анізатором он рс .

3.5. Встановлені в становленом поряд т ристичні інформаційні центри
залишаються власності інвестора і ви ористов ються ним для ведення
підприємниць ої діяльності. Переможець он рс (інвестор) забезпеч є тримання
т ристичних інформаційних центрів в належном технічном та санітарном стані.

3.6. Переможець он рс (інвестор) має забезпечити прибирання сміття на
приле лій території та технічне тримання об'є т інвест вання.

3.7. 35% (тридцять п'ять відсот ів) ре ламних площ, я і розміщенні на фасадах
т ристичних інформаційних центрів мають надаватись для інформаційних потреб міста
на вимо замовни а — ом нально о підприємства ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь ий місь ий т ристично-
інформаційний центр".
4. Основні мови он рс :
4.1. Предметом інвест вання є надання посл населенню ( т.ч. інформаційно о

хара тер ):

на безоплатній основі:
онс льтація відвід вачів співробітни ом інформаційно о центр раїнсь ою,
російсь ою, ан лійсь ою, польсь ою та іншими мовами;
надання відвід вачам др ованої інформації т ристично о хара тер ;
замовлення посл та сі та трансфер ;
надання іншої місь ої довід ової інформації відвід вачам;
надання іншої інформації т ристично о хара тер за запитом замовни а ви онання
робіт зі встановлення об'є т інвест вання.

на платній основі:
продаж вит ів на льт рні заходи;
продаж с венірної прод ції;
надання посл іда чи е с рсовода;
бронювання місць в отелях;
надання посл зв'яз (дост п до Інтернет , телефонний зв'язо , sim- арти);
надання фінансових посл (обсл ов вання міжнародних платіжних арт та тревел-
че ів, платежів, обмін валют, бан омат);
надання посл вендорно оаппарат .
4.2. Надання інших посл , я і не війшли до перелі платних та безоплатних посл ,

їх змін , по одж вати із замовни ом ви онання робіт зі встановлення об'є т
інвест вання в становленом поряд .

4.3. Детальна інформація щодо типів онстр цій т ристичних інформаційних
центрів, а та ож місць їх розміщення надається переможцю он рс передпрое тній
пропозиції.

4.4. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних із встановленням та
під люченням об'є т інвест вання.

4.5. Зазначені в п. 2.2. вартісні по азни и не врахов ють сіх витрат на отримання
дозвільних до ментів на встановлення та під лючення об'є т інвест вання.

4.6. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан щодо
забезпечення ви онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і передбачені
п. 4.7 та п. 4.8.

4.7. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної
вартості встановлення об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, що становить не
менше 102 000 рн. разі визнання часни а переможцем.

Зазначені ошти інвестором сплач ються наст пном поряд :
- 100 % оштів — не пізніше 10 днів з дня ладання інвестиційно о до овор ;
4.8. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та

проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості
встановлення об'є т інвест вання без рах вання ПДВ, що становить 20 400 рн. разі
визнання часни а переможцем, сплач ється протя ом 10 робочих днів з дня
ладання інвестиційно о до овор . Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації,

поверненню не підля ають.
4.9. Компенсація переможцем он рс (інвестором) замовни ви онання

під отовчих робіт витрат на розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів,
передпрое тних пропозицій розмірі 163 603,49 рн., з рах ванням ПДВ, я і
сплач ється відповідно до представлено о ошторис не пізніше 10 днів з дня
ладання інвестиційно о до овор . Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації,

поверненню не підля ають.
4.10. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700 рн. на розрах н овий рах но

№31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783,
одерж вач — ГФУ КМДА. Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстраційно о
внес , поверненню не підля ають.

4.11. Переможцем он рс визнається претендент, пропозиції я о о відповідають
мовам он рс , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної
ромади м. Києва.
4.12. Інвестиційний до овір ладається протя ом 30 алендарних днів з дня

отримання переможцем он рс а цепт он рсних пропозицій. Я що протя ом 30
алендарних днів інвестиційний до овір не ладений, рез льтати інвестиційно о
он рс про визначення переможця підля ають с ас ванню встановленом поряд .
4.13. Після ладання інвестиційно о до овор інвестор спільно із замовни ом

ви онання робіт зі встановлення об'є т інвест вання зобов'яз ється ласти всі інші
пов'язані до овори/ оди (в т.ч. до овір про сплат пайової часті власни ів тимчасових
спор д), необхідні для встановлення, під лючення та ф н ціон вання об'є т
інвест вання в становленом поряд з ідно чинно о за онодавства.

4.14. З метою належної під отов и до проведення фінальної частини чемпіонат
Європи 2012 з ф тбол в місті Києві реалізація інвестиційно о прое т повинна б ти
завершена до 01.06.2012.

4.15. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється щомісячно в письмовій формі
подавати ор анізатор он рс інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, затвердженою Комісією.

4.16. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом поряд
випад неви онання або неналежно о ви онання інвестором зобов'язань,

передбачених пп. 4.7., 4.8., 4.9., 4.13., 4.14. мов он рс або інших мов
інвестиційно о до овор .

4.16.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань за інвестиційним до овором за
пропозицією ор анізатора он рс або замовни а ви онання робіт зі встановлення
об'є т інвест вання питання розірвання інвестиційно о до овор виноситься на
роз ляд Комісії.

4.16.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рішення ор анізатор он рс
повідомляє інвестора про:
- необхідність без мовно о ви онання мов інвестиційно о до овор протя ом 30

алендарних днів;
- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не с нення інвестором пор шень

йо о мов.
У разі не с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор протя ом 37

алендарних днів з дня направлення ор анізатором он рс на адрес інвестора,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

4.16.3. У разі с нення інвестором пор шень мов інвестиційно о до овор інвестор
листом повідомляє ор анізатора он рс та замовни а ви онання робіт зі
встановлення об'є т інвест вання про ви онання фінансових зобов'язань та надає
інформацію про фа тичне ви онання робіт з ідно мов інвестиційно о до овор .
5. Додат ові мови он рс :
5.1. Учасни он рс має право надати додат ові пропозиції, спрямовані на

найбільш ефе тивн реалізацію інвестиційно о прое т .
5.2. Надання часни ом он рс найви ідніших мов сплати ор анізатор он рс

оштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.
5.3. Надання часни ом он рс додат ових пропозицій, спрямованих, зо рема, на

створення соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста, нових робочих
місць.
6. Основні ритерії визначення переможця он рс :
6.1. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямованих на створення

соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста.
6.2. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання прое т .
6.3. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються часни ом фінанс вання

об'є та інвест вання.
6.4. Надійність часни а та серйозність йо о намірів
6.5. Най ращі мови ви ористання об'є та інвест вання для надання посл щодо

задоволення ромадсь их потреб та належної під отов и до проведення фінальної
частини чемпіонат Європи 2012 з ф тбол .
7. До часті в он рсі не доп с аються особи, я і:
7.1. Визнані бан р тами, або стосовно я их пор шено справ про бан р тство.
7.2. Не надали відповідних фінансових до ментів, я і б підтвердж вали їх фінансові

можливості щодо забезпечення ви онання мов он рс .
7.3. Знаходяться в стадії лі відації.
7.4. Майно (частина майна) я их переб ває в подат овій заставі або на це майно

на ладено арешт.
7.5. Мають забор ованість сплаті подат ів, зборів (обов'яз ових платежів).
7.6. Не ви онали або ви онали неналежним чином мови попередніх інвестиційних

до оворів, або пов'язані з особами, що не ви онали або ви онали неналежним чином
мови попередніх інвестиційних до оворів, або інших до оворів, я і б ли підписані з
Київсь ою місь ою державною адміністрацією.
8. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044,

м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо – п'ятниця з
10.00 до 17.00) протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс при наявності
до мента, що підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День
оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ вважається днем йо о
о олошення.
9. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через

повноважених осіб в становлений в о олошенні про проведення он рс термін за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66, 278-20-26
(понеділо — п'ятниця з 10:00 до 17:00).
10. За отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання

звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 611, тел. 202-72-66,
278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10:00 до 17:00).
11. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом

поряд надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

№
п/п

Адреса Район
За альна
площа,
м. в.

1 площа Перемо и, 2 Шевчен івсь ий 18
2 в л. Хрещати , 29/1 (Бессарабсь а площа) Шевчен івсь ий 9
3 Контра това площа, 4 Подільсь ий 9
4 в л. Спась а, 3/7 Подільсь ий 18
5 Поштова площа, 2 Подільсь ий 18
6 в л. Володимирсь а, 24 (Софійсь а площа) Шевчен івсь ий 9
7 в л. Трьохсвятительсь а, 8 а (Михайлівсь а площа) Шевчен івсь ий 9
8 в л. Хрещати , 1/2 (Європейсь а площа) Шевчен івсь ий 9
9 в л. Хрещати , 7/11 (Майдан Незалежності) Шевчен івсь ий 9
10 в л. П ш інсь а, 42/4 (площа Льва Толсто о) Шевчен івсь ий 9
11 в л. Хрещати , 19 Шевчен івсь ий 9

12
в л. Ро нідинсь а, пор ч з Центральною сина о ою

(Палац Спорт )
Печерсь ий 9

13 Андріївсь ий звіз, 38 (біля Андріївсь ої цер ви) Подільсь ий 9

14
Золоті ворота (Золотоворітсь ий проїзд, метро

"Золоті Ворота")
Шевчен івсь ий 9

15
в л. Лаврсь а, 27 (біля Національно о заповідни а

"Києво-Печерсь а Лавра")
Печерсь ий 18

16
в л. Івана Мазепи,1 (біля станції метро

"Арсенальна")
Печерсь ий 9

17 в л. Терещен івсь а, 10 Шевчен івсь ий 9

18
в л. Володимирсь а, 51/53 (біля Національної

опери У раїни)
Шевчен івсь ий 9

19 в л. Б. Хмельниць о о, 2/38 Шевчен івсь ий 9
20 в л. Б. Хмельниць о о, 8/16 Шевчен івсь ий 18

21
б льв. Т. Шевчен а, 20

(біля Володимирсь о о собор )
Шевчен івсь ий 9

22 просп. Повітрофлотсь ий, 71 (МА "Київ" (Ж ляни)) Солом'янсь ий 18
23 Мос овсь а площа,1 (Центральний автово зал) Голосіївсь ий 4

ОСББ "Лісова пісня",
од ЄДРПОУ 37782060,

повідомляє про втрат 07.03.2012 р. всіх реєстраційних,
становчих до ментів та печато , в зв'яз з чим просимо

вважати їх недійсними.

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про
проведення он рс № 88-ПР з відбор с б'є тів оціночної

діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и
об’є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва

Термін ви онання робіт та вид вартості — з ідно з Методи ою оцін и майна, затвердженою постановою Кабінет
Міністрів У раїни від 10.12.03 № 1891.

Кон рсний відбір с б'є тів оціночної діяльності б де здійснюватись відповідно до Положення про он рсний відбір
с б'є тів оціночної діяльності, затверджено о на азом Фонд державно о майна У раїни 29.08.2011 р. №1270 і
зареєстровано о Міністерстві юстиції У раїни 19.09.2011р. за №1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті он рсі є наявність:
відповідної валіфі ації оцінювачів стосовно оцін и об'є та, що має підтвердж ватися чинними валіфі аційними

до ментами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державном реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до
Поряд реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) Державном реєстрі оцінювачів, затверджено о на азом Фонд
державно о майна У раїни від 19.12.01 № 2355 і зареєстровано о в Міністерстві юстиції У раїни 28.12.01 за№ 1092/6283;
- досвід с б'є та оціночної діяльності проведенні оцін и майна, зо рема подібно о майна;
- перелі оцінювачів, я і б д ть зал чені до ви онання робіт з оцін и майна та підписання звітів про оцін майна, та їх

особисто о досвід проведенні оцін и подібно о майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна та

підписання звіт про оцін майна, завірені їхніми особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів.
До часті в он рсі мож ть б ти доп щені с б'є ти оціночної діяльності, я і діють на підставі сертифі атів с б'є тів

оціночної діяльності, виданих відповідно до За он У раїни "Про оцін майна, майнових прав та професійн оціночн
діяльність в У раїні", я ими передбачено здійснення пра тичної діяльності з оцін и майна за напрямами оцін и майна та
спеціалізаціями межах цих напрямів, що відповідають об'є т оцін и.

Учасни ам он рс необхідно подати до Головно о правління ом нальної власності м.Києва он рсн
до ментацію в одном запечатаном онверті, до я о о додається лист з описом наданих до ментів.
Кон рсна до ментація с ладається з:

1. Підтвердні до менти (в 1-м е земплярі):
- заява на часть в он рсі (за встановленою формою) — на ожний об'є т о ремо.
- опія становчо о до мента претендента;
- опії валіфі аційних до ментів оцінювачів, я і працюють штатном с ладі та я их б де зал чено до
- проведення оцін и та підписання звіт про оцін майна;
- письмові з оди оцінювачів, я их б де додат ово зал чено претендентом до проведення робіт з оцін и майна та

підписання звіт про оцін майна, завірені їх особистими підписами, а та ож опії валіфі аційних до ментів
оцінювачів;

- опія сертифі ата с б'є та оціночної діяльності, видано о претендент Фондом державно о майна У раїни;
- інформація про претендента (до мент, я ий містить відомості про претендента щодо йо о досвід роботи, валіфі ації

та особисто о досвід роботи оцінювачів, я і працюють йо о штатном роз ладі та додат ово зал чаються ним, з
незалежної оцін и майна, том числі подібно о майна тощо).
2. Кон рсна пропозиція претендента подається запечатаном онверті і містить пропозицію щодо вартості

ви онання робіт, аль ляції витрат, пов'язаних з ви онанням робіт, а та ож термін ви онання робіт.
Кон рс відб деться о 14.30 28.03.2012 ро в Головном правлінні ом нальної власності м.Києва за

адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10. Телефони для довідо : 279-56-59, 279-54-73. До менти приймаються до
13.00 22.03.2012 ро за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

№ п/п Адреса об'є та

з метою приватизації

1. Нежилі приміщення площею 55,10 в.м — м.Київ, в л. Мартиросяна, 17, літ."А"

2. Нежилі приміщення площею 6,00 в.м — м.Київ, в л. Стрілець а, 4, літ."А"

3. Нежилі приміщення площею 23,40 в.м — м.Київ, в л. Кропивниць о о, 18, літ."А"

4. Нежилі приміщення площею 706,1 в.м — м.Київ, в л. Межи ірсь а, 2, літ."А"

5. Нежилі приміщення площею 829,5 в.м — м.Київ, в л. К рчатова, 23, літ."А"

6. Нежилі приміщення площею 40,50 в.м — м.Київ, в л. Ю.Коцюбинсь о о, 16, літ."В"

7. Нежилі приміщення площею 39,70 в.м — м.Київ, в л. Лютерансь а, 16

8. Нежилий б дино площею 239,75 в.м — м.Київ, в л. Гр шевсь о о, 3, літ."Ф"

9.
Нежилі приміщення (павільйон №3) площею 108,90 в.м — м.Київ, пл. Льва Толсто о
(підземний перехід) літ. "Б"

10. Нежилі приміщення площею 48,3 в.м — м.Київ, в л. Прорізна, 10, літ."А"

з метою визначення розмір відш од вання

11. Автотранспортна стоян а — м.Київ, просп. Мінсь ий, 2, 2а

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про підс м и

проведення он рс №87-ПР з відбор с б'є тів оціночної
діяльності, я і б д ть зал чені до проведення незалежної оцін и

об'є тів, що належать територіальній ромаді м. Києва

№
п/п

Адреса об'є та
С б'є т оціночної діяльності —

переможець он рс

1.
Нежилі приміщення площею 34,40 в.м — м.Київ,
в л. Фр нзе, 119/1, літ."А"

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ОЦІНКА"

2.
Нежилі приміщення площею 28,30 в.м — м.Київ,
в л. Ярославів Вал, 19/33а, літ."А"

ТОВ "Консалтин овий центр
"МАРКОН"

3.
Нежилі приміщення площею 33,90 в.м — м.Київ,
в л. Кропивниць о о, 6, літ."А"

ТОВ "Аналітичний центр
"Е ономічна до трина"

4.
Нежила спор да площею 37,60 в.м — м.Київ,
в л. Генерала Родимцева, 12, літ."А"

У раїнсь а ніверсальна біржа

5.
Нежилі приміщення площею 122,40 в.м — м.Київ,
в л. Предславинсь а, 12, літ."А"

ТОВ "Консалтин ове підприємство
"Оріяна"

6.
Нежилі приміщення площею 40,80 в.м — м.Київ,
в л. Са са ансь о о, 65, літ."А"

ФОП Льодін Ю.П.

7.
Нежилі приміщення площею 237,7 в.м — м.Київ,
в л. Виш ородсь а, 16, літ."А"

ТОВ "Консалтин ова фірма
"Острів"

8.
Нежилі приміщення площею 108,00 в.м — м.Київ,
в л. Кибальчича, 11в

ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

9.
Нежилі приміщення площею 187,40 в.м — м.Київ,
в л. Кибальчича, 11в, літ."А"

ТОВ "ОЦІНКА-КОНСАЛТ"

10.
Нежилі приміщення площею 245,60 в.м — м.Київ,
в л. Ент зіастів, 7

СПД-ФО Ярмола І.І.

11.
Нежилі приміщення площею 102,40 в.м — м.Київ,
в л. Фр нзе, 15/1, літ."Г"

ТОВ "Софт Е сперт"

12.
Нежилий б дино площею 913,0 в.м — м.Київ,
в л. М.Кривоноса, 29а, літ."А"

ТОВ "Аналітично- онсалтин овий
центр "Епрайзер"

13.
Нежилі приміщення площею 90,90 в.м — м.Київ,
в л. Володимирсь а, 57, літ."Б"

ТОВ "Консалтин ова фірма
"Острів"

14.
Нежилі приміщення площею 145,20 в.м — м.Київ,
в л. Рев ць о о, 5, літ."А"

ФОП Ч бен о Д.В.

15.
Нежилі приміщення площею 32,90 в.м — м.Київ,
в л. Бальза а Оноре де, 66, літ."А"

ТОВ "Росава-Сервіс"

16.

Нежилий б дино КПП для автомобілів нових модифі-
ацій площею 2074,60 в.м разом з ом ні аціями:
ліній піді рів , о орожа території, водопровідні мережі,
еле тромережі, теплові мережі, аналізаційні мережі
— м.Київ, в л. Полярна, 20, літ. "Р"

ТОВ "НІКА-ЕКСПЕРТ"

Тип ТІЦ
Кіль-
ість

Площа,
м. в.

За альна
площа,
м. в.

Орієнтовна
вартість
1 м. в.

онстр ції,
рн

Орієнтовна
вартість однієї
онстр ції, рн

За альна
вартість
онстр цій,

рн

Тип 1 6 18 108 8 000 144 000 864 000

Тип 2 16 9 144 8 000 72 000 1 152 000

Тип 3 1 4 4 6 000 24 000 24 000

За алом 23 256 2 040 000

Відповіді на сканворд 
х р а м о б з о н

р о о в ц е в а п

е с а р е т а н с б

щ и т р а л і л

п а н ж а р о

а т а а в і л о н х

в и н о р а д о п і

а т а о т а м а н

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

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

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

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

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

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

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

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

Кольороподіл А2
(формат 660х560 мм)

01034, Київ,
в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети
«Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   
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Хрещатик 14 березня 2012 року

Спортивні новини

Спортивні події. В Києві пройде “Кубок 
Дерюгіної — Нафтогаз” з художньої гімнастики
Т рнір з х дожньої імнасти и “К бо Дерю іної — Нафто аз 2012”

відб деться в ранзі б а світ з 16 по 18 березня в Києві. В цьом ро-
ці зма ання присвячені 80-річчю з дня народження видатно о иїв-
сь о о тренера, ле енди світової х дожньої імнасти и, Героя У раїни,
оловно о тренера національної збірної — Альбіни Дерю іної.
В заході братим ть часть спортсмени більш ніж 40 раїн світ . До

збірної У раїни війшли призери останньо о Чемпіонат світ -2011
(Монпельє, Франція) та Чемпіонат Європи-2011 (Мінсь , Білор сь)
Аліна Ма симен о і Ганна Різатдінова. У поза он рсній про рамі ви-
ст плять ще одні призери світово о фор м 2011 від У раїни — Ві то-
рія Маз р та Ві торія Шин арен о.
На К б світ 2012 б де чимало сюрпризів — спеціальний номер

від Ганни Безсонової, а та ож м зична омпозиція від оловно о по-
становни а збірної У раїни з х дожньої імнасти и Ірини Блохіної

Хокей. ПХЛ визначилася з календарем 
фінальної серії чемпіонату України з хокею
Став відомий алендар з стрічей фінальної серії чемпіонат У раїни

з хо ею — Чемпіонат ПХЛ сезон 2011/12. К бо розі рають між со-
бою діючий чемпіон ХК “Донбас” і переможець ре лярно о чемпіона-
т ПХЛ — столичний “Со іл”. Перша з стріч між омандами заплано-
вана на 16 березня. Гра відб деться в місті Бровари, ТРЦ “Термінал”,
почато о 19.30.
Відзначимо, що оловними с ддями фінальних і ор б де бри ада

арбітрів зі Швеції.
Календар з стрічей фінальної серії чемпіонат ПХЛ:
16 березня 2012 ро (п’ятниця): 19.30. “Со іл” — “Донбас-2” (льо-

дова арена ТРЦ “Термінал”)
17 березня 2012 ро (с бота): 18.00. “Со іл” — “Донбас-2” (льодо-

ва арена ТРЦ “Термінал”)
20 березня 2012 ро (вівторо ): 18.30. “Донбас-2” — “Со іл” (аре-

на “Др жба”)
21 березня 2012 ро (середа): 18.30. “Донбас-2” — “Со іл” (арена

“Др жба”)
23 березня 2012 ро (п’ятниця): 19.30. “Со іл” — “Донбас-2” (льо-

дова арена ТРЦ “Термінал”)
25 березня 2012 ро (неділя): 15.00. “Донбас-2” — “Со іл” (арена

“Др жба”)
27 березня 2012 ро (вівторо ): 19.30. “Со іл” — “Донбас-2” (льо-

дова арена ТРЦ “Термінал”)

П’ятиборство. Українські спортсмени вдало 
стартували на першому етапі Кубку світу 
із сучасного п’ятиборства
В амери ансь ом місті Шарлотт завершився 1-й етап К б а світ із

с часно о п’ятиборства. У раїнсь і спортсмени досить вдало старт -
вали на перших зма аннях сезон . Павло Тимошен о, набравши с -
мі 5860 очо , став срібним призером т рнір . Перемо т рнірі свят-
вав росіянин Ілля Фролов (5884), “бронза” йо о партнера по збір-

ній Оле сандра Лес на (5832)

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

31 березня в иївсь ом Палаці
спорт за підтрим и Міністерства
освіти і на и, молоді та спорт
У раїни, Державної сл жби молоді
та спорт У раїни, КМДА та У раїн-
сь ої федерації імнасти и відб -
деться професійний ХІ Міжнарод-
ний т рнір зі спортивної імнасти и
на бо олімпійсь ої чемпіон и
Стелли Захарової. З цієї на оди в
прес-центрі У рінформ відб лася
з стріч ор анізаторів зма ань з
ж рналістами.

“Цього року виповнюється 11 років з дня

першого проведення турніру. Мені дуже при�

ємно, що інтерес до нас з кожним роком зрос�

тає,— зазначила організатор турніру Стелла

Захарова.— У 2012 році наші змагання були

внесені в календарний план Державної служби

молоді та спорту України, Міжнародної феде�

рації гімнастики та Української федерації гім�

настики. Ці старти стануть унікальною можли�

вістю для підготовки національної збірної

України до найважливіших спортивних подій

року — Чемпіонату Європи в Брюсселі, літніх

Олімпійських ігор у Лондоні та інших важли�

вих змагань. Ми зберемо як провідних гімнас�

тів світу, так і талановиту та перспективну мо�

лодь. Наразі участь у турнірі, окрім команди

України, підтвердили 12 закордонних збір�

них”. Також пані Захарова зазначила, що, не�

зважаючи на всі перепони, цей турнір тради�

ційно пройде на високому міжнародному рів�

ні. Усі переможці отримають нагороди та цінні

подарунки. До речі, призовий фонд змагань

складає $ 10 тис.

Важливість “Кубку Стелли Захарової” оці�

нили і юні учасники змагань. Зокрема Наталя

Кононова зазначила: “Я дуже хочу випробува�

ти свої сили у цих стартах. Нам випала винят�

кова можливість змагатися у справжніх профе�

сійних умовах. Сподіваюсь, що ми зможемо

гідно представити нашу державу”.

Необхідність таких змагань підкреслив пер�

ший заступник голови Державної служби мо�

лоді та спорту України Сергій Глущенко: “За�

раз нам дуже потрібні такі турніри. Приємно,

що цей Кубок названий на честь відомої на

весь світ спортсменки Стелли Захарової. Мо�

лодому поколінню потрібні імена, на які вони

зможуть рівнятися. Сьогодні головним завдан�

ням нашої служби є популяризація спорту і

здорового способу життя. Саме завдяки цьому

ми зможемо виростити здорову націю. Що

стосується проблем гімнастики, то основним

наразі є питання фінансування. До речі, це

стосується спорту в цілому, наприклад, на під�

готовку наших спортсменів до Олімпійських

ігор у Лондоні були виділено лише 60 % необ�

хідних коштів, але вірю, що ми зможемо все

змінити. І саме цей турнір зі спортивної гім�

настики стане однією з цеглин в нашому міц�

ному будинку на ім’я Спорт”.

Стелла Захарова запросила усіх бажаючих

відвідати змагання 31 березня: “Сподіваюся,

що цього дня столичний Палац спорту буде за�

повнений вщерть. Глядачів, окрім спортивної

складової, чекає і шоу�програма за участю

українських зірок естради. Прийдіть на наш

захід, і ви не пожалкуєте. До речі, вхід на тур�

нір безкоштовний”

Температура 0°С

Атм. тиск 744 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 72 %

Температура +4°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 7 м/с

Вологість повітря 49 %

Температура —1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 62 %

Прогноз погоди на 14 березня 2012 року

С К А Н В О Р Д

БК "Донець " перемі БК "Одеса" з рах н ом 85:75

ОВНИ, я мовиться, і сво о на чайтеся, і ч жо о не ц райтеся,
нині вели е бачитимиться здале , том оли хочете отримати об’-
є тивн оцін власних дося нень, наснажитися — прям йте пода-
лі від домів и. Спіл вання з особами іншо о менталітет та людь-
ми з дале их ре іонів позитивно відобразиться на вашом настрої.
ТЕЛЬЦІ, вам може швид о нас чити одноманітність, том не

беріться за справи, що вима ають тривалої онцентрації ва и на
одном і том ж питанні. Особливо а т альними стан ть нюанси
стосовно спільно о майна та рошей.
БЛИЗНЯТА, менше оворіть самі, а більше присл хайтеся, що

аже оточення, зм ш ючи себе аде ватно, без психічних вибри ів
реа вати на ч жі за важення, прохання, побажання. Тоді ар’єра
не постраждає, і шлюбний союз зміцніє. Подр жня армонія цьо о
ро залежить саме від вашо о мистецтва до одити обранцю й да-
ти йом шанс оптимально реаліз ватися в парі я особистість.
РАКИ, персональний в лад ртові здоб т и має б ти ма си-

мальним, працюйте не через пень олод , а з творчим во ни ом,
дос онально прони аючи в либинн с ть речей, тоді вас не здо-
лає н дь а. Сл жбова сфера є джерелом щасливих шансів (з бе-
резня 2012 р. до вересня), одна лише поблажливе ставлення до
оле , міння створити д ховний мі ро лімат в оле тиві дасть
можливість для форт нно о злет .
ЛЕВИ, під иньте хмиз жар любовних взаємин, нехай роз о-

рається пристрасним пол м’ям давнє захоплення, я е сво о час
довелося “за онсерв вати” через не залежні від вас обставини.
Головне — пришпилити язи а й не розбов вати се рети, що мо-
же не ативно позначитися на стос н ах.
ДІВИ, домашні лопоти опиняться на першом плані, я що на-

передодні ви побили орш и з домочадцями, зала одж йте он-
флі ти, миріться, прибор авши а ресивно о джина, я ий несамо-
вито реа є на вибри и оточення. До речі, саме ч жі потреби (з
армічних причин) є прово аційним сп с овим важелем, що штов-
хає вас до а ресії.
ТЕРЕЗИ, не сидіть воч ою, подорож йте, обмінюйтеся з ото-

ченням д м ами по злободенних питаннях. П стопорожні розмови
є марнотратством сил, вас мають ці авити лише он ретні пра -
тичні теми. Інформаційна обізнаність — ось запор а спішних
шансів. Том с ньте носа до ч жо о проса, б дьте в рсі всіх но-
вин, не ц райтеся випад ових знайомств, там ви зможете почерп-
н ти для себе ба ато чо о прод тивно о.
СКОРПІОНИ, недавні промахи сприймайте я орисні ро и.

Нама айтеся вчитися я на власних, та і на ч жих помил ах. На
жаль, пош и джерел приб т та шляхів поліпшення матеріально-
о стан неможливі для вас без часті інших людей. Бажано звер-
н тися за допомо ою до ділових омпаньйонів, шлюбних обранців
або знайти онс льтата, що здатний навчити вас потрібних нави-
чо . Впливати особисто на сит ацію з метою зба ачення ви не-
спроможні.
СТРІЛЬЦІ під тотальною залежністю від власно о психічно о

стан , а він різ о оливається з різноманітних причин. Том , аби не
заробити імідж божевільно о істери а, постарайтеся ма симально
дисциплін вати емоції, взяти себе під онтроль, аби рівноважити
д х, роз м, тіло. Адже для с нення ба атьох проблем, що ятрять
д ш , потрібен тривалий термін, і в пожежном поряд їх не роз-
в’язати, бо т т задіяні армічні причини.
КОЗОРОГИ, ні о о не с діть, не нама айтеся пошити в д рні,

за асіть ініціативний о онь. Події дня мотивовані армічно, де вам
визначено прожити по-новом дея і сит ації, виправивши доп ще-
ні раніше помил и, аби правильно реаліз вати власн осмічн
про рам . Смирення та бла ородство і стан ть тим аз овим чов-
ном, я ий причалить до визначено о долею бере а. Я що роз би-
лися — моліться!
ВОДОЛІЇ, поняття др жби для вас трансформ ється в святе по-

ч ття, без я о о і сонце мер не. Проте мер антильні інтереси мо-
ж ть вщент зр йн вати той непор шний ф ндамент д ховних інте-
ресів, на я их тримаються братерсь і взамини. Отже, не дайте ма-
теріальним запитам стати ябл ом розбрат між вами та близь и-
ми товаришами. Не все можна пити за роші. Засторо а шлюб-
ним парам, я і пра н ть подр жньо о щастя.
РИБИ, ви владні, онористі, схильні до л авства, том , оли до-

рожите ар’єрою, ліпше не потрапляйте на очі ерівництв , бо ви
нині для ньо о я червона мантія для би а. Втім, я що ви лич ть на
илим — діватися ні ди, вихід один: постарайтеся ма симально
підлашт ватися під настрій шефа, ви онати вимо и та на ази й не
пред’являти жодних претензій в разі незадоволення

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 4  Б Е Р Е З Н Я

ранок день вечір

БК "Донецьк" впритул
наблизився до лідера
В Суперлізі відбулися три захоплюючих баскетбольних поєдинки
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

В рам ах чер ово о т р
бас етбольної С перлі и
відб лися три матчі. Сто-
личний БК “Київ” до-
машньом матчі здоб в
мінімальн перемо над
івано-фран івсь ою “Го-
верлою” 75:74. У Дніпро-
дзержинсь відб лася
з стріч між с сідами по
т рнірній таблиці місце-
вим “Дніпро-Азотом” та
БК “Ми олаїв”. В цій рі
сильнішими виявилися
осподарі — 84:73. А ось
Донець однойменний
л б приймав на своєм
майданчи непост пли-
вий БК “Одеса”. У напр -
женій боротьбі перемо
свят вали донеччани —
85:75.

Матч у Донецьку між місцевою

командою та гостями з Одеси по�

винен був стати інтригуючим. У

вболівальників в пам’яті залиши�

лась попередня зустріч цих ко�

лективів, в якій аж до фінальної

сирени неможливо було передба�

чити переможця. Тоді сильніши�

ми виявилися донеччани (85:83),

тож і в цьому протистоянні “тиг�

ри” мали намір повторити успіх.

Проте одесити завжди славилися

своїм непоступливим характе�

ром.

Початок матчу пройшов за рів�

ної боротьби. Господарі майдан�

чика виглядали впевнено, проте

гості не хотіли здаватися і на ко�

жен результативний кидок донеч�

чан відповідали своїм. Тому й не

дивно, що в середині першої чвер�

ті рахунок на табло був рівним 8:8.

Ближче до кінця цієї десятихви�

линки завдяки активним діям оде�

сити змогли вийти уперед — 15:14.

Проте надалі вони пропустили

стрімкий ривок гравців “Донець�

ка”, і наприкінці першої чверті

господарі вже були попереду

25:17.

А ось у другій чверті гості не ли�

ше скоротили відставання, а й пе�

рехопили ініціативу. Своєрідним

ковалем успіху став захисник

“Одеси” Ростислав Кривич. За�

вдяки його точним кидкам з

триочкової зони гості швидко зве�

ли відставання до мінімуму, а вже

під кінець чверті рахунок став

44:43 на їхню користь.

Друга половина гри розпочалася

з ефектних слем�данків форварда

“Донецька” Майкла Лі. В свою

чергу одесити традиційно відпові�

ли результативними дальніми кид�

ками. Проте за підсумками третьої

чверті господарі виявилися влучні�

шими, що і відобразив рахунок на

табло — 61:58 на користь “тигрів”.

Незважаючи на рівність боротьби

протягом трьох чвертей, заключна

десятихвилинка пройшла за пов�

ного домінування гравців “До�

нецька”. Гості нічого не змогли

протиставити потужному натиску

господарів і у підсумку поступили�

ся 85:75. Після матчу тренер одеси�

тів Олег Юшкін назвав кілька при�

чин поразки: “Сьогодні ми прове�

ли дві діаметрально протилежні

половини гри. Якщо в першій на

рівних діяли з донеччанами, то у

другій повністю програли у підбо�

рах. Друга причина — це відсут�

ність наших лідерів команди. Хочу

привітати баскетболістів “Донець�

ка”, вони відіграли чудовий матч”.

Тренер “Донецька” також ви�

знав чудову гру своїх баскетболіс�

тів: “Хотів би подякувати своїм

підопічним. Їм було дуже тяжко.

Через насиченість календаря зма�

гань мені складно налагодити тре�

нувальний процес та відновлення

команди, і це часом дуже впливає

на саму гру. Проте сьогодні ми

здобули перемогу, і я радий вико�

наній роботі”.

Ця перемога дозволила “До�

нецьку” зрівнятися з лідером Су�

перліги київським “Будівельни�

ком” за кількістю перемог, проте у

пасиві “тигрів” на дві поразки

більше

Цей день в історії 14 березня

1822 — цей день в Київсь о-
м театрі відб лася перша виста-
ва раїнсь ою мовою
1914 — льотчи Петро Несте-

ров здійснив перший авіапереліт
з Києва до Одеси
1958 — створено перш ра-

їнсь ЕОМ «Київ»
1958 — Асоціація омпаній

зв озапис США вперше ввела
на ород «Золотий дис » за аль-
бом, продаваний на ладом по-
над один мільйон примірни ів
1990 — Позачер овий III З'їзд

народних деп татів СРСР обрав
президентом СРСР Михайла
Горбачова, що став першим та
останнім президентом СРСР
1891 — Народився Амвросій

Б чма, раїнсь ий театральний і
іноа тор, оловний режисер Ки-
ївсь о о театр iм. I.Фран а

Божий дім Х Епідемія

Релі ійна
ор пнізація
д хівництва і
вір ючих

Відома
раїнсь а
а триса Р Зір а естради

(Йосип ...)

Ле ендарний
равець

"Динамо" Київ,
тренер

Е Тит л римсь их
імператорів

Спол а, засто-
сов ють в ор а-
ніч. синтезі

Сл жба безпе-
и

Дош а, стенд

Птах
родини

фазанових Щ Вели е
бажання пити

Спортивні
зма ання на
автомобілях

Розмінна
монета Р м нії

Каз овий
арли

Бо иня
родючості
(рим. міф.)

А
Напів оштовний

амінь
Форм ла звер-

тання до
чолові а

Риба род.
лососевих

Рибальсь а
снасть

Фі ра —
витя н тий р

Живописець
Наполеона І

Прито а Вол и

Т
Доч а Зевса —
без мство

Кінь Дон Кіхота

Холодний пів-
нічний вітер

О реий танцю-
вальний р х

И
Я ідна щова

рослина

Копальні (рос.)

К До мент, аз
Одиниця площі

(ан л.)

Вантажо о-
заць о о вій-

сь а
Міжнародна

мова

"Кубок Стелли Захарової" збере 
найкращих гімнастів світу
В Києві відбудеться міжнародний турнір 
з популярного виду спорту

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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