
Отримати дозвільні документи 
підприємцям стало простіше
Відтепер Центри надання адміністративних послуг працюють 
в Шевченківському та Святошинському районах
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Столиця в очікуванні 
інвестицій
До першого Київського інвестиційного форуму місто підготувало 
пропозицій на 15 млрд доларів 

Як повідомив Олександр Попов, на форумі будуть

презентовані проекти, реалізація яких відбуватиметь�

ся у пріоритетних для розвитку столиці напрямках,

визначених в тому числі і в “Стратегії розвитку міста

до 2025 року”. Так, проекти будуть розглядатися у чо�

тирьох галузевих секціях: “Першокласна інфраструк�

тура у сфері транспорту та ЖКГ”, “Інновації у сфері

ІТ”, “Центр ділової та туристичної активності”, “До�

звілля та здоров’я киян”. На загальне обговорення

винесуть 4 основні проекти — зведення метро на Тро�

єщину, будівництво ділового центру “Київ�Сіті”,

створення інноваційного парку “Bionic Hill” та будів�

ництво парковок.

Голова КМДА закликав представників посольств

долучитися до такого важливого для розвитку Києва

заходу та наголосив на можливій співпраці у реаліза�

ції деяких проектів.

“Ми вбачаємо перспективи у співпраці з вашими

країнами та представниками бізнесу у цьому напрям�

ку. Нами була проведена велика робота і сформова�

ний пакет інвестиційних пропозицій на 15 млрд дола�

рів. І ми готові до належного рівня роботи та співпра�

ці”, — звернувся до представників іноземних по�

сольств Олександр Попов. Він запевнив дипломатів,

що міська влада Києва відкрита та прозора і готова до

партнерства з бізнесом задля реалізації стратегічних

ініціатив у розвитку міста. Представники іноземних

посольств, у свою чергу, жваво цікавились напрацю�

ваннями міста і обіцяли відвідати Київський інвести�

ційний форум.

За словами Олександра Павловича, він налаштова�

ний оптимістично щодо перспектив цього форуму і

переконаний, що Київ може бути прикладом швидкої

реалізації бізнес�проектів від ідеї до практичного вті�

лення. “Для стабільного розвитку столиці нам потріб�

но починати з реалізації широкомасштабних інвести�

ційних проектів, які дадуть поштовх до розвитку еко�

номіки міста. Реалізуючи такі проекти, ми гаранту�

ємо, що вони будуть підтримані місцевою владою, і це

стане підтвердженням наших серйозних намірів щодо

продуктивного діалогу та співпраці з інвесторами. Я

думаю, що результатом цього форуму стануть підпи�

сані наміри щодо впровадження проектів на суму де�

кілька мільярдів доларів”, — зазначив Олександр 

Попов.

Окрім масштабних проектів, на реалізацію яких бу�

де потрібно декілька років, місто планує залучати ін�

вестиції і для невеликих проектів, які можуть бути

впроваджені вже в цьому році. І на цьому міська влада

не зупинеться. “Ми хочемо довести суму пропозицій,

які може запропонувати місто, до 200 млрд грн. Адже

цей процес є дуже динамічним і він у Києві не завер�

шується форумом, а лише починається”, — зауважив

Олександр Попов

Юрій ПАРАМОНОВ: 
"Протидія економічним злочинам –
один з наших головних
пріоритетів" 
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Соціальна політика 
стане більш активною 

Вже з травня понад 8 мільйонів раїнців
отрим ватим ть ос часнені пенсії
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Театр на Подолі 
отримає нове приміщення 

За інформацією ГУ льт ри КМДА, театр на Подолі
вже цьо о ро запросить лядачів до власно о
приміщення на Андріївсь ом звозі.
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Депутати планують 
дозволити продаж землі 
на аукціонах
У Верховній Раді зареєстрований прое т змін до

Земельно о оде с щодо поряд проведення зе-
мельних а ціонів. Введення в дію цьо о за он
допоможе державній та місцевій владі питанні
продаж та здачі в дов остро ов оренд землі, що
переб ває державній та ом нальній власності.
“Відповідні норми б ли за ладені за онопрое т
“Про рино земель”. Одна йо о прийняття відтер-
міноване. Том прийняття о ремо о за он є а т -
альним і в рай необхідним. За онопрое т дозво-
лить по ращити стан земельних відносин та надати
їм більшої прозорості, від ритості та аде ватності,
чим сприятиме розвит національної е ономі и,
підвищенню рівня довіри ромадян до держави, а
оловне — надасть можливість же цьом році от-
римати мільйони ривень для потреб місцевих ро-
мад”, — про омент вав за онопрое т олова Дер-
жзема ентства Сер ій Тимчен о. За йо о словами,
разі хвалення змін, за он надасть можливість

ромадянам та с б’є там осподарювання безпере-
ш одно придбати і вільно розпоряджатися земель-
ними рес рсами

Україна 
знову переходить 
на літній час
Причина цьом — Євро 2012. Щоправда, рядов-

ці обіцяють, що держава та и відмовиться від пе-
реходів на літній та зимовий час. Кабінет Міністрів
У раїни пропон є с ас вати переведення стріло
одинни а і встановити в У раїні з 1 листопада
2012 ро дію др о о часово о пояс . Відповідний
рядовий за онопрое т зареєстр вали Верховній
Раді ще 27 люто о. “У зв’яз з проведенням в
У раїні фінальної частини чемпіонат Європи з ф т-
бол 2012 ро , запропоновано перевести один-
ни ов стріл навесні на літній час, а восени с а-
с вати дію літньо о час і вже не переводити о-
динни ов стріл ” — йдеться пояснювальній
записці до до мента. Тож ніч з 24 на 25 березня
У раїна перейде на літній час, тобто стріл и один-
ни а перевед ть на один вперед

Малий та середній 
бізнес отримає 
держпідтримку
Парламент хвалив За он “Про розвито та

державн підтрим мало о та середньо о під-
приємництва в У раїні”. З ідно із до ментом,
держпідтрим а здійснюється на основі про рам,
я і розробляє і впровадж є спеціально повнова-
жений ор ан сфері розвит мало о і середньо-
о бізнес . Та ож розробці та впровадженні
про рам бер ть часть інші центральні ор ани ви-
онавчої влади та ромадсь і ор анізації, я і
представляють інтереси с б’є тів мало о та се-
редньо о бізнес . Держпро рами затвердж ють-
ся Кабміном в становленом за оном поряд .
Держпідтрим а не може б ти надана с б’є там
мало о та середньо о бізнес , я і є редитними,
страховими ор анізаціями, інвестиційними фон-
дами, недержавними пенсійними фондами, про-
фесійними часни ами рин цінних паперів,
ломбардами. Підтрим а не надається нерезиден-
там У раїни, за винят ом випад ів, передбачених
міжнародними до оворами. Та ож, відповідно до
за он , без держпідтрим и залишаться виробни-
и та реалізатори зброї, ал о ольних напоїв та
тютюнових виробів, підприємці, що працюють
сфері обмін валют
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В Шевченківському районі за адресою

бульвар Т. Шевченка 26/4 запрацював до�

звільний центр. Тут мешканці району

зможуть без черг отримати всі необхідні

консультації, зразки документів, подати

заяву та забрати уже готові документи: рі�

шення, дозволи, виписки, погодження.

Новий центр обладнаний інформа�

ційними кіосками, консультативним

залом та спеціальними стендами. При�

міщення оснащені необхідним облад�

нанням, а також і для людей з обмеже�

ними фізичними можливостями. Тут

відведено шість робочих місць для дер�

жавних адміністраторів та представни�

ків дозвільних органів, 14 кабінетів за�

кріплені за надавачами адміністратив�

них послуг.

Спеціальна програма електронного

запису дозволить уникнути постійних

черг, скоротити час очікування та під�

вищити якість обслуговування насе�

лення.

У Святошинському районі такий

центр розташований на першому по�

версі в холі райдержадміністрації за ад�

ресою: проспект Перемоги, 97. Тут на

21�му обладнаному робочому місці на�

даватимуть інформацію працівники з

10�ти підрозділів РДА. До того ж, суб’�

єкти господарювання зможуть отрима�

ти чотири документи дозвільного ха�

рактеру, які надаються за участю пред�

ставників СЕС та Держтехногенбезпе�

ки України.

“Для зручності мешканців Києва

планується наблизити надання адмі�

ністративних послуг до місця роботи та

проживання заявників. Рішення про

надання адміністративних послуг місь�

кого рівня прийматимуть районні цен�

три”, — наголошує начальник ГУ з пи�

тань регуляторної політики та підпри�

ємницької діяльності Микола Пово�

розник.

Нагадаємо, у Солом’янському районі

такий центр уже працює. Планується,

що до кінця березня отримати дозвіль�

ні документи кияни зможуть в Голосіїв�

ському, Деснянському та Дніпровсько�

му, а до кінця квітня у решті районів

столиці

Голова КМДА Оле сандр Попов з стрівся із представни ами іноземних посольств і презент вав їм інвестиційні прое ти, я і б д ть представлені на Київсь ом інвестиційном фор мі
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

29 березня столиці проходитиме пер-
ший Київсь ий інвестиційний фор м,
я ий має на меті зал чити до розвит
всіх сфер міста ошти бізнес я вітчиз-
няно о, та і за ордонно о. Вчора олова
КМДА Оле сандр Попов з стрівся з
представни ами іноземних посольств і
презент вав їм основні інвестиційні про-
е ти, я і б д ть представлені на заході
та запросив дол читися до події.

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

У мин лом році в столиці б в від ритий Місь ий дозвільний
центр, я ий спростив систем отримання різних до ментів та
дозволів для підприємців і представни ів бізнес . Аби набли-
зити надання адміністративних посл до місць проживання и-
ян, дозвільні центри до інця вітня запрацюють всіх районах
столиці. Зо рема чора та і за лади від рилися двох районах
міста.
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У столичному метро з'являться 6�вагонні потяги
На Подільсь о-Ви рівсь ій лінії Київсь о о метрополітен , що зараз

знаходиться в процесі б дівництва, пасажирів б д ть перевозити 6-ва-
онні потя и. Вони дозволять транспорт вати на 20 % більше людей,
ніж ті, що діють сьо одні на всіх лініях метро. Про це в прямом ефірі
теле анал "Київ" розповів дире тор Дире ції б дівництва метропо-
літен КП "Київсь ий метрополітен" Оле сандр Охотні ов. "Вже др ій
половині цьо о ро ми почнемо освоювати майданчи и під б дівниц-
тво, після то о, я б д ть проведені тендери, перевозимо техні і по-
чинаємо опрацьов вати правобережн частин Подільсь о-Ви рівсь ої
лінії. Кіль а станцій вже б д ються, мається на вазі еста адна частина
Подільсь о о мост , там б д ть розміщені три станції. Вперше ми ви о-
ристов ватимемо 6-ва онні поїзди, за рах но чо о перевезення паса-
жирів збільшиться на 20 %. Нині на трьох лініях метро нас працюють
5-ва онні поїзди. В цьом році ми план ємо розпочати а тивне б дів-
ництво четвертої іл и метро. Відповідні прое ти під отовлені, пройшли
е спертиз і затверджені КМДА",— зазначив пан Охотні ов

Театр на Подолі отримає нове приміщення
За інформацією ГУ льт ри КМДА, Театр на Подолі вже цьо о ро за-

просить лядачів до власно о приміщення на Андріївсь ом звозі. Та , КП
"Дире ція реставраційно-відновлювальних робіт" а тивіз є б дівництво, а
до Дня Києва б де ви онано зовнішнє оздоблення та зведення по рівлі.
Начальни ГУ льт ри Світлана Зоріна повідомила, що, незважаючи на
певні проблеми з приміщенням, театр продовж ватиме свою діяльність.
"Товариство "У рреставрація" ви пило з Фонд державно о майна У ра-
їни всі б дівлі омпле с , в я ом досі знаходився театр. У зв'яз з цим,
сім орендарям б ло направлено попередження щодо виселення. Пере-
їхати має і театр, йо о остання вистава цьом сезоні відб деться 19 віт-
ня. Після чо о театр переїде до Б дин архіте тора, що на розі в лиць
П ш інсь ої та Прорізної, і продовж ватиме там свою діяльність до завер-
шення б дівництва власно о приміщення",— зазначила Світлана Зоріна

У Києві вшанували пам'ять композитора 
Миколи Лисенка
У столиці відзначили 170-річчя від дня народження вели о о раїн-

сь о о омпозитора Ми оли Лисен а. З на оди свята на Театральній
площі біля б дівлі Національної опери У раїни імені Т. Г Шевчен а від-
б лося по ладання вітів до пам'ятни а митцю. В рочистостях взяли
часть: заст пни олови КМДА Леонід Новохать о, олова Національ-
ної Все раїнсь ої м зичної спіл и Анатолій Авдієвсь ий, олова Київ-
сь ої ор анізації Національної хорео рафічної спіл и У раїни Мирослав
Вант х, олова Національної спіл и х дожни ів У раїни Володимир Че-
пели , представни и Міністерства льт ри У раїни, посольства Росій-
сь ої Федерації, творча інтелі енція, ромадсь ість. На свято та ож за-
вітала он а видатно о омпозитора Рада Остапівна Лисен о

Влада візьме під опіку тварин із приватного
притулку
Тварин, я их трим вали приватном прит л за адресою: в лиця

Верховинна, 60, розмістять ом нальном прит л , що селищі Но-
ве Залісся. Про це повідомили ГУ е оло ії та охорони природних ре-
с рсів КМДА. Безприт льних тварин, що знаходилися під опі ою ерів-
ни а товариства захист тварин "Захист", не залишать просто неба.
Уже сьо одні місь а влада роз лядає варіанти їхньо о переселення до
ом нально о прит л , нарощ ючи іль ість вольєрів. Прит ло на в -
лиці Верховинній, 60 не має юридично о стат с та не зареєстрований
в становленом за онодавством поряд . На адаємо, столиці пла-
н ється б дівництво Центр захист тварин межах міста. Він б де
розрахований на 1500 безприт льних тварин, що дозволить збільшити
іль ість місць для тимчасової перетрим и

Киян запрошують ярмаркувати
За інформацією ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов ван-

ня населення КМДА, 23 та 24 березня Києві пройд ть традиційні сіль-
сь о осподарсь і ярмар и. 23 березня 2012 ро (п'ятниця) ярмар и
відб д ться: Голосіївсь ом районі — просп. 40-річчя Жовтня, 116;
Дніпровсь ом районі — в л. Алма-Атинсь а, 109; Подільсь ом
районі — просп. Правди, 5-11.
24 березня (с бота) ярмар и відб д ться: Голосіївсь ом районі —

в л. Пань івсь а, 18-20; Дарниць ом районі — просп. П. Гри орен а,
32-д; Деснянсь ом районі — в л. О. Саб рова (в межах в лиць Бальза-
а та просп. Мая овсь о о); Дніпровсь ом районі — в л. А. Малиш а,
5-15; в Оболонсь ом районі — просп. Оболонсь ий, 23-43; Печерсь о-
м районі — в л. І. К дрі ( межах в лиць П. Л м мби та Чи оріна); По-
дільсь ом районі — в л. Г. Світлиць о о, 25; Святошинсь ом районі —
в л. В. Жол дєва, 25; Солом'янсь ом районі — в л. І. П люя, 5 та в л.
П. Козиць о о; Шевчен івсь ом районі — в л. М. Подвойсь о о, 2-12.
На адаємо, що прод ція на ярмар ах реаліз ється за цінами на 10-15 %
нижчими, ніж роздрібній тор овельній мережі та на рин ах міста

Київ має стати одним 
із найкомфортніших міст у світі
Це стане можливим завдяки виконанню Стратегії розвитку столиці,
яку обіцяють контролювати щоквартально

Столиця розвиває інвестиційні
зв'язки
Четвертою гілкою столичного метро зацікавилися компанії США,
Франції, Німеччини та Росії
Марина ЧОРНА
"Хрещатик"

Кон рсна інвестиційна о-
місія внесла на цьом тиж-
ні зміни до алендарних
планів- рафі ів щодо про-
ведення он рсних тор ів
за прое том онс льтатив-
ної під отов и до б дівниц-
тва четвертої іл и метро-
політен напрям жит-
лово о масив Троєщина.
Зо рема термін тендер
пролон овано до 17 вітня
цьо о ро зв'яз з но-
вими потенційно заці ав-
леними онс льтативними
омпаніями.

Тендер на залучення фінансових

консультантів до проекту будівництва

четвертої гілки метро у Києві мав за�

вершитися 14 березня цього року. Од�

нак інвестиційна комісія продовжила

термін прийому заявок на участь у

цьому конкурсі до 17 квітня. За слова�

ми начальника ГУ економіки та ін�

вестицій КМДА Ігоря Довбаня, зміни

пов'язані з тим, що проектом заціка�

вилися солідні світові компанії.

Як повідомив директор КП "Київ�

системоменеджмент" Олександр

Падалко, потужні світові гравці

звернулися з проханням продовжи�

ти конкурс. "Ми не змогли їм відмо�

вити. Зазначу, що комплекти доку�

ментів у нас попросили компанії з

Франції, Росії, Німеччини та США",

— зазначив Олександр Падалко.

Нагадаємо, міська влада налаш�

тована скрупульозно відпрацювати

механізм залучення фінансових

консультантів, які підкажуть опти�

мальну схему інвестування, ство�

рення консорціуму при будівниц�

тві метрополітену на Троєщину. "Є

доволі багато заявок на учать у

цьому тендері, ми продовжили тер�

мін прийому для того, щоб зібрати

максимально цікавий пул профе�

сійних компаній, що лідирують на

цьому ринку, і які можуть надати

нам дійсно повноцінні рекоменда�

ції. Водночас, кінцеві терміни от�

римання продукту, який ми очіку�

ємо, ні в якому разі не змінить�

ся",— наголосив начальник ГУ

економіки та інвестицій Ігор Дов�

бань.

Посадовець також зазначив, що

проектом будівництва четвертої

гілки метро, за результатами попе�

редніх консультацій, зацікавилися

серйозні інвестиційні компанії.

"Йдеться про 12 мільярдів гривень,

які ми плануємо залучити для бу�

дівництва метро. Саме статус і

якість попередніх підготовчих робіт

дозволить нам привабити у Київ

кращих з кращих",— пояснив Ігор

Довбань.

Крім того, за тиждень інвестицій�

на комісія має намір відкрити кон�

верти двох компаній з пропозиціями

щодо будівництва інфраструктури

рухомого (мобільного) зв'язку в Ки�

ївському метрополітені. Нагадаємо,

термін подачі заявок завершився 19

березня цього року.

Між тим, комісія включила до пе�

реліку інвестиційних об'єктів ще три

проекти, які стосуються метропо�

літену. Йдеться про облаштування

недіючих тунелів між станціями

"Університет" та "Хрещатик" з метою

створення там елементів соціальної

інфраструктури. Вартість цього про�

екту — 315 млн грн. Соціально�по�

бутові об'єкти також заплановані в

районі майбутньої станції метро "Те�

личка" та над склепінням проміжно�

го вестибюлю станції "Печерська".

Залучені інвестиції мають скласти

350 та 30 мільйонів гривень відпо�

відно.

Нагадаємо, що 29 березня у Києві

відбудеться інвестиційний форум,

де з інвесторами підпишуть доку�

менти про попередні наміри. "Ми

будемо презентувати, в першу чергу,

єдиний майданчик по роботі з іно�

земними інвесторами. Загальна вар�

тість проектів, що представлятимуть

на форумі, — 140 мільярдів гривень.

Також буде презентовано успішний

проект з Європейським банком ре�

конструкції та розвитку, в результаті

якого Київ отримав 400 одиниць

громадського транспорту",— пові�

домив Ігор Довбань

Наталка СУХОРОНЧАК
"Хрещатик"

Ви онання положень
Страте ії розвит
міста онтролювати-
ме ромадсь ість.
Учора олова КМДА
Оле сандр Попов за-
ли ав часни ів
Громадсь ої ради,
присвячен реаліза-
ції Страте ії розвит
Києва до 2025 ро ,
до а тивної часті
її впровадженні в
життя. Представни и
Ради, за словами
олови КМДА, мають
стати ромадсь ими
раторами всіх ініці-

атив до мента.

"Досвід громадського обго�

ворення Стратегії розвитку

Києва до 2025 року довів, що

кияни можуть і хочуть пропо�

нувати власне бачення шля�

хів вирішення важливих для

міста питань. Ми розширю�

ємо практику діалогу з грома�

дою і будемо враховувати

думки киян при підготовці

всіх важливих рішень",— на�

голосив Олександр Попов.

До впровадження ініціатив

Стратегії приєднаються і

представники міжнародних

організацій. Так, до реалізації

проекту "Дніпровська перли�

на" Олександр Попов запро�

сив долучитися Енріке Пень�

ялоса — голову Ради дирек�

торів Інституту транспорту та

розвитку міста Нью�Йорк,

міжнародного консультанта

зі стратегії містобудівного

розвитку та політики, ко�

лишнього мера міста Богота,

який приїхав у Київ на запро�

шення голови КМДА.

За словами Енріке Пень�

ялоса, він ознайомився із до�

кументом і впевнений, що

втіливши запропоновані у

ньому ініціативи Київ має

стати одним із найкращих,

найкомфортніших міст у сві�

ті. Олександр Попов заува�

жив, що у столиці викорис�

товуватимуть передовий до�

свід країн щодо механізмів

управління містом, перед�

усім — стосовно вирішення

транспортних проблем та

містобудівної політики.

На засіданні Громадської

ради розглянуто перші ре�

зультати впровадження іні�

ціатив Стратегії, представ�

лено Робочу групу радників

голови КМДА, які разом зі

структурними підрозділами

адміністрації відповідати�

муть за системну роботу з її

реалізації. Вони презентува�

ли плани з реалізації страте�

гічних ініціатив "Першо�

класна інфраструктура",

"Ощадлива енергетика",

"Зроблено в Києві", "Елек�

тронний уряд", "Дніпров�

ська перлина", "Центр поруч

з домом" та "Здоровий ки�

янин".

Одним із найважливіших

результатів реалізації Страте�

гії заступник голови КМДА

Руслан Крамаренко, зокре�

ма, назвав активізацію робо�

ти із залучення інвестицій у

економіку столиці, запрова�

дження нового інвестицій�

ного процесу за принципом

"єдиного вікна" та підготовку

проектів першого Київсько�

го інвестиційного форуму.

На нього винесуть інвести�

ційні проекти будівництва

міжнародного ділового райо�

ну "Київ�Сіті", зведення 4�ї

лінії метрополітену у на�

прямку мікрорайону "Вигу�

рівщина�Троєщина", будів�

ництво перехоплюючих пар�

кінгів, а також створення

першого інноваційного пар�

ку Bionic Hill.

"Ми плануємо проводити

засідання Громадської ради

кожні три місяці, це дозво�

лить нам оперативно контро�

лювати виконання Стратегії

спільно з громадою",— заува�

жив Олександр Попов

Цифра дня

Call�центр 15�51

47 100 000 000 
гривень — обсяг реалізованої промислової продукції у Києві за 2011
рік. У розрахунку на одну особу – це майже 16,9 тис. грн, що більше
порівняно з відповідним періодом 2010(го року на 17,4 %. 

За даними КМДА
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Проектом будівництва
четвертої гілки столичного

метро зацікавилися
серйозні інвестиційні

компанії. Йдеться про 
12 мільярдів гривень.

За тиждень інвестиційна омісія має намір від рити онверти двох омпаній з
пропозиціями щодо б дівництва інфрастр т ри р хомо о (мобільно о) зв'яз в
Київсь ом метрополітені

Олександр ПОПОВ: 
"Ми плануємо проводити засідання Гро(

мадської ради кожні три місяці, це дозво(
лить нам оперативно контролювати вико(

нання Стратегії спільно з громадою"

Енрі е Пеньялоса впевнений, що Київ, втіливши запропоновані Страте ії ініціативи, має стати одним із най ращих
та най омфортніших міст світі
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Рішення Київради

Економічні реформи

Ділові новини

Інтернет стане 
доступнішим
Президент У раїни дор чив

прем’єр-міністр Ми олі Азаро-
в та олові Національної омі-
сії, що здійснює державне ре -
лювання сфері зв’яз та ін-
форматизації, Петр Яц до
2 липня розробити та визначити
вимо и щодо створення техно-
ло ічної інфрастр т ри мережі
Інтернет та мереж дост п до
неї в населених п н тах, а та ож
розробити спрощений порядо
по одження прое тів зі створен-
ня та ої інфрастр т ри. Та ож
лава держави дор чив ряд
опрацювати питання щодо ви-
значення правил дост п опе-
раторів та провайдерів теле о-
м ні ацій до елементів техноло-
ічної інфрастр т ри мережі Ін-
тернет спільно о орист вання
та житлово о фонд всіх форм
власності для ор анізацій та

проведення відповідних б ді-
вельних, монтажних робіт

Бензин переступив позначку
в 11 гривень

Вчора (22 березня) вартість
нафтопрод тів на дея их вели их
автозаправних мережах знов
зросла і перест пила меж в 11
ривень за літр. Та , мережі АЗС
ОККО подорожчали бензини А-92,
А-95 і дизпаливо на 6 опійо — до
10,75 рн/л, 11,05 рн/л і 10,15
рн/л відповідно. Фірмовий бензин
Pulls 95 подорожчав на 5 опійо —
до 11,95 рн/л. Познач в 11 рн/л
подолав та ож А-95 в мережі WOG.
Зо рема йо о вартість зросла на
7 опійо — до 11,05 рн/л. Бензин
А-92 подорожчав на 15 опійо —
до 10,75 рн/л, а ДП — на 6 опі-
йо , до 10,15 рн/л. Крім то о, під-
вищення цін відзначено та ож в
мережі АЗС “ТНК”/Formula в Київ-

сь ій області, де бензини А-95 і
А-95 Pulsar/Formula Green подо-
рожчали на 10 опійо і 20 опі-
йо — до 10,79 рн/л і 11, 29 рн/л
відповідно

Товарообіг 
між Україною і Польщею
досяг $6 мільярдів
Прем’єр-міністр Ми ола Аза-

ров відзначає динамічне зрос-
тання тор ово-е ономічних від-
носин між У раїною та Поль-
щею. Про це він заявив на з -
стрічі з Президентом Польщі
Броніславом Коморовсь им.
Прем’єр відзначив, що товаро-
обі між раїнами мин лом
році збільшився на 30% і пере-
вищив 6 млрд доларів. “Товаро-
обі зріс на 30% і дося 6 млрд
доларів, що досить непо ано
для наших раїн. Є всі можливо-
сті і бажання збере ти та по-

зитивн динамі ”, — с азав
Ми ола Азаров

Тиск на бізнес 
планують знизити

В ряді мають намір внести
зміни до за онодавства з метою
зниження тис правоохоронних
ор анів на бізнес. Про це пові-
домив перший віце-прем’єр-мі-
ністр У раїни Валерій Хорош-
овсь ий. “Я вважаю, необхідно
найближчим часом на інстит -
ціональном рівні прийняти та і
за онодавчі а ти, я і серйозно
знизять а ресивність правоохо-
ронної системи до бізнес ”, —
заявив перший віце-прем’єр. За
йо о словами, новий Кримі-
нально-процес альний оде с
(КПК) част ово відповідає на ці
питання, але необхідно б де ви-
робити дея і зміни. Та ож по-
трібно сформ вати рядов

позицію в питанні захист
бізнес

Для будівництва метро
“Львівська брама” потрібно
2,5 року
Станцію “Львівсь а брама”, що

на Сирець о-Печерсь ій лінії мет-
ро, від риють я тіль и вирішиться
питання з ес алаторними т неля-
ми. Про це заявив дире тор Ди-
ре ції б дівництва метрополітен
КП “Київсь ий метрополітен” Оле -
сандр Охотні ов: “За алом вся
станція отова. Залишилось тіль и
спор дження ес алаторних т не-
лів. Станція либинна, вона знахо-
диться на відмітці 70 метрів від по-
верхні, тобто за альна довжина ес-
алаторних т нелів, а їх передбаче-
но два, с ладе 140 метрів. В цьом
місці достатньо с ладна еоло ія і
потрібно зробити замороження
р нтів, аби створити льодо р нто-

ве о ородженя при проходці ес а-
латорних т нелів”. За словами па-
на Охотні ова, б дівництво т нелів
займе майже 2,5 ро

Україна очікує  прийнятної
ціни на ринку євробондів

У раїна очі є поліпшення
он’юн т ри рин для розміщення
єврооблі ацій. Про це повідомив
перший віце-прем’єр Валерій Хо-
рош овсь ий, передає “Інтерфа с-
У раїна”. “Ми хочемо ма симально
низь ої ціни. Я тіль и дося немо
прийнятної ціни, відраз б демо
запозич вати”, — с азав він. За
словами Хорош овсь о о, під час
перемовин з лід-менеджерами
орієнтовна ціна за євробонди вже
б ла знижена з 10,25% до 8,5%.
Перший віце-прем’єр під реслив,
що в даний час ряд не має проб-
лем з рефінанс ванням вн тріш-
ньо о бор раїни

Рішення Київради від 16.02.2012 № 134/7471 “Про надання дозволу на роз�
роблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству
з обмеженою відповідальністю “ТІРОН” на проспекті Перемоги, 67 у Свято�
шинському районі міста Києва для обслуговування та експлуатації виробни�
чих, складських та адміністративних приміщень існуючих будівель”.

Депутати Київради розглянули та задовольнили клопотання ТОВ “ТІРОН”

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення зе"

мельної ділянки на проспекті Перемоги, 67 у Святошинському районі столиці.

На ділянці 0,32 га, де вже збудовано приміщення, ТОВ “ТІРОН” має намір об"

слуговувати та експлуатувати виробничі, складські та адміністративні примі"

щення. Оренда вказаних об’єктів передбачена на короткостроковий період —

5 років. ТОВ “ТІРОН” має звернутися до ГУ земельних ресурсів для отриман"

ня вихідних даних на розроблення зазначеної документації. Контроль за вико"

нанням цього рішення покладено на постійну комісії Київради з питань зе"

мельних відносин, містобудування та архітектури. Зазначимо, що рішення

прийнято, керуючись статтями 9,123,124 Земельного кодексу України, пунк"

том 34 частини першої статті 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”

Розпорядження КМДА від 01.03.2012 № 333 “Про Комісію з відбору та ви�
сування кандидатів від міста Києва на присудження Премії Кабінету Міністрів
України за особливі досягнення молоді у розбудові України”.

Розпорядженням КМДА створено комісію, яка буде займатися відбором

кандидатів від Києва на присудження Премії Кабміну за особливі досягнення

молоді у розбудові України. До складу комісії увійшли заступники голови

КМДА, керівники головних управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти і

науки, культури тощо. Важливо відзначити, що кандидатів на нагороду визна"

чатимуть у декількох номінаціях. Зокрема до уваги візьмуть виробничі, наукові,

творчі досягнення молодих людей. Мається на увазі значне перевиконання ви"

робничих завдань, високий ступінь їх складності, державне чи міжнародне ви"

знання науково"прикладних результатів роботи та звання переможця всеукра"

їнських та міжнародних конкурсів, олімпіад тощо. Претендувати на Премію

можна також в категоріях “за спортивні досягнення”, “за особисту мужність”,

“за внесок у забезпечення розвитку молодіжного руху”. До присудження Пре"

мії допускаються особи віком до 35"ти років. Контроль за виконанням цього

розпорядження покладено на заступника голови КМДА Леоніда Новохатька

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Завдання ряд в світлі ви онання нової про рами соці-
альних стандартів — створити ефе тивн систем пен-
сійно о забезпечення, при я ій, незалежно від термін
виход на пенсію, ромадянин мі би отрим вати рівно-
цінні витратам пенсії. Про це повідомив прем’єр-міністр
У раїни Ми ола Азаров.

Прийняття Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечен"

ня реформування пенсійної системи” стало відправною точкою запрова"

дження стійкої до фінансових викликів трирівневої пенсійної системи. Ним

визначено умови переходу на другий (накопичувальний) рівень, обмежено

максимальний розмір пенсій 10"ма прожитковими мінімумами.

“Перед нами поставлено завдання: створити таку систему пенсійного за"

безпечення, при якій незалежно від того, коли ви вийшли на пенсію, ви от"

римуєте рівноцінні вашим витратам пенсії”,— сказав Микола Азаров, наго"

лосивши на важливості виправлення існуючої соціальної несправедливості

з виплат пенсій. Глава уряду повідомив, що в Україні створилася ситуація з

розриву між новими пенсіями і тими, що були призначені в 2005"2007 роках.

Тобто однотипна робота, однаковий стаж, однотипні умови — але у однієї

людини одна пенсія, а у іншої вона майже в 2 рази вища. “Це елемент дуже

серйозної соціальної несправедливості. Ми маємо привести всі пенсії до

єдиного знаменника. Здійснити осучаснення всіх пенсійних виплат”,— на"

голосив прем’єр"міністр.

За словами Міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, соціальна полі"

тика стане більш активною. Це означає, що соціальні уповноважені в регіо"

нах самі з’ясовуватимуть, яка допомога потрібна людині, а не чекатимуть,

поки остання прийде до органів соцзахисту, вистоїть чергу, збере документи

і отримає пільгу. “Завдяки крокам уряду щодо стабілізації економічної ситу"

ації і зростання економіки, ми маємо реальне економічне підгрунтя для

масштабного поетапного підняття соціальних стандартів для незахищених

верств населення. Так, уже з травня понад 8 мільйонів українців отримува"

тимуть осучаснені пенсії”, — зазначив пан Тігіпко.

Позитивні тенденції від впровадження пенсійної реформи уже відчутні.

Цього року видатки Пенсійного фонду будуть на рівні 14,5% ВВП, тоді як

минулого року цей показний складав 16,5%, ще роком раніше — 18%. Зага"

лом, на реалізацію всіх соціальних ініціатив, окрім нової іпотечної програ"

ми, знадобиться близько 16 млрд грн.

Понад 14 млрд грн урядом планується отримати за рахунок економічного

зростання. Близько 800 млн грн буде отримано від податку на багатство,

який запропонувало Міністерство соціальної політики, а Президент поста"

вив завдання впровадити цей податок якомога швидше. Понад три мільяр"

ди гривень надходжень очікується отримати від прийняття законопроектів

про оподаткування операцій з офшорними зонами і трансфертного ціноут"

ворення. Значні резерви, як зазначають в уряді, є й у сфері легалізації заро"

бітних плат та перегляду професійних пільг

Соціальна політика
стане більш активною
Вже з травня понад 8 мільйонів
українців отримуватимуть 
осучаснені пенсії
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Банківські послуги “на виріст”
Найпопулярнішими фінансовими продуктами для дітей 
залишаються депозити та платіжні картки
Марина ЧОРНА
“Хрещатик”

Прод това ліній а “дитя-
чих” фінансових посл в
раїнсь их бан ах пред-

ставлена переважно депо-
зитними про рамами та
пласти овими платіжними
арт ами. Що ж до реди-
тів, то цільових позичо
бан и майже не пропон -
ють, одна охоче по риють
витрати на під отов до
ш оли, виш чи навіть ве-
сілля за рах но спожив-
чо о редит вання. Е с-
перти про ноз ють, що на
рин мож ть з’явитися
нові фінансові прод ти
для неповнолітніх, примі-
ром — л бні пласти ові
арт и.

Платіжна картка 
для дитини

Попри те, що українське банків"

ське законодавство містить деталь"

ні норми відкриття та використан"

ня банківських рахунків для мало"

літніх (дітей, які не досягли 14 ро"

ків) та неповнолітніх осіб (віком

від 14 до 16 років), маркетингові

зусилля фінустанов спрямовують"

ся врешті"решт на старше поколін"

ня — батьків (опікунів) підроста"

ючих клієнтів. Самі банкіри ка"

жуть, що це повністю виправдано.

“Сучасний соціум дає багато спо"

кус щодо використання коштів, то"

му Цивільний кодекс України до"

зволяє малолітнім особам вчиняти

дрібні побутові правочини. Водно"

час укладання договорів банків"

ського вкладу та використання

коштів за вкладами малолітніми

особами знаходяться за межами їх

цивільної дієздатності і може бути

згодом схвалене

батьками (опіку"

нами), тобто у разі

коли у батьків від"

сутні претензії до

банку протягом

місяця з дня від"

криття рахунку

малолітньою особою, то такий пра"

вочин надалі визнається дійсним”,

— пояснює директор департаменту

роздрібного бізнесу банку “Хреща"

тик” Марина Нестеровська.

На практиці банки пропонують

“дитячі” послуги, укладаючи дого"

вори з батьками. За таких умов діти

залучаються до банківських

операцій “під наглядом”, як “до"

даткові” користувачі рахунків, на"

бувають економічний і практич"

ний досвід без зайвих ризиків.

Директор департаменту роздріб"

ного бізнесу АТ “Ерсте Банк” Те"

тяна Надточій зазначає, що такими

продуктами насамперед є відкрит"

тя платіжних рахунків з додатко"

вою карткою для дитини. “Власни"

ком основного рахунку встанов"

люється ліміт, в межах якого не"

повнолітня особа може користува"

тися коштами з рахунку батьків.

Крім того, популярною є послуга

M"banking, яка дозволяє отримува"

ти інформацію про кожний платіж,

здійснений за допомогою додатко"

вої карти, а на мобільний телефон

дорослого приходить повідомлен"

ня про деталі платежу”, — уточнює

пані Надточій.

Водночас, як зазначають експер"

ти, діти від 14 до 16 років мають

змогу самостійно відкривати ра"

хунки за наявності певного набору

документів, а неповнолітні (у віці

від 16 до 18 років) можуть відкри"

вати банківські рахунки на загаль"

них умовах. Дані правила також

дійсні для відкриття платіжних де"

бетних карт.

Крім того, деякі банки спрямову"

ють свою маркетингову діяльність,

аби “виростити” власних клієнтів.

Приміром, в одному з банків діє

програма для випускників загаль"

ноосвітніх навчальних закладів.

Вона передбачає безкоштовне

оформлення та одержання платіж"

ної картки міжнародних платіжних

систем Visa або MasterCard будь"

яким випускником такого закладу

протягом року після його закінчен"

ня. При цьому молодій людині не"

обхідно мати при собі лише пас"

порт та атестат зрілості. Установа

практикує вже кілька років поспіль

акції, коли випускникам під час

вручення атестатів представники

банку урочисто передають платіжні

картки, при цьому медалістам і від"

мінникам картки класу Gold і

Business.

Депозити та кредити

Свого роду інвестиційним “в ди"

тину” банківським інструментом є

вклад до на"

стання певної

події (вклад з

умовою ви"

плати). На"

приклад, до

д о с я г н е н н я

повноліття, у

цьому разі вклад переходить у влас"

ність повнолітньої особи і може бу"

ти використаний за її бажанням.

До дитячої категорії клієнтів

українські банки дуже лояльні. Во"

ни не тільки готові приймати депо"

зити на термін від 3 місяців до 18

років, але й пропонують за такими

вкладами відсотки дещо вищі рин"

кових. Зазначимо, що середні став"

ки по депозитах в гривні терміном

на рік складають 14,4%, а за “дитя"

чими” вкладами прибутковість у

деяких банках сягає 17% річних.

Відкривається такий депозит на

ім’я дитини, а ось управляти кош"

тами вкладу до повноліття його

власника будуть безпосередньо

батьки або опікуни. “Дитячі” де"

позити відносяться до категорії на"

копичувальних, тому їх можна по"

повнювати протягом всього термі"

ну дії договору. Деякі банки також

передбачили можливість частково"

го зняття коштів.

Вибір депозитних програм, що

спрямовані на дітей, можна назва"

ти широким. А от про цільові кре"

дитні програми на потреби непов"

нолітніх такого не скажеш. Навіть

у найбільших українських банках

немає відповідних цільових кре"

дитних програм. І все ж зібрати ди"

тину до школи або оплатити її на"

вчання в кредит можна, якщо ско"

ристатися звичайною споживчою

позикою.

“Це недоліки маркетингових

програм, “прогалини” у роботі з

клієнтами. Мотивувати клієнта, за"

охотити до співпраці з банком під

час підготовки до школи, вишу, ве"

сілля, оздоровлення — перша запо"

відь банківської політики. Метою

кредитування на споживчі потреби

є забезпечення витрат на всі ці ці"

лі”, — пояснює директор департа"

менту роздрібного бізнесу банку

“Хрещатик” Марина Нестеровська.

Нові продукти

Фінансисти прогнозують, що

незабаром на ринок може вийти

ціла низка фінпослуг для школя"

рів. Передбачувано, що акцент

банки робитимуть на інноваційно"

сті продуктів. Приміром, платіжні

картки з індивідуальним дизайном.

Також можуть мати попит різнома"

нітні програми лояльності, що до"

зволяють молодим користувачам

платіжних карт отримувати дис"

конти в популярних торгових 

точках.

Як припускають фахівці банку

“Хрещатик”, це можуть бути клуб"

ні карткові продукти. Банк спільно

з підприємством (організацією),

що опікується дітьми (молоддю),

розробляє клубну (брендингову)

картку. Наприклад, для користу"

вання спеціалізованими видання"

ми зі знижкою, для підготовки до

іспитів, подорожей, відвідування

спортивних клубів, навіть для от"

римання матеріальної винагороди

від спонсорів, меценатів за талано"

виті винаходи, розробки, дослі"

дження

Фінансисти прогнозують, що незабаром на ринок
може вийти цілий ряд фінпослуг для школярів.

Передбачувано, що акцент банки робитимуть на
інноваційності продуктів.
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Напередодні свят вання
Дня працівни ів Сл жби
безпе и У раїни "Хреща-
ти " вирішив більше
дізнатися про непрост
робот вітчизняної спец-
сл жби та поспіл вався з
начальни ом Управління
СБУ місті Києві, онтр-
адміралом Юрієм Парамо-
новим.

— Юрій Миколайович, розкажіть
про пріоритетні напрямки діяльності
Управління на 2012 рік. На чому буде
сконцентровано вашу увагу?

— Основні пріоритети діяльності

нашого Управління визначаються

Законом "Про Службу безпеки

України" та завданнями, які ставить

Президент. Так, у нинішньому році,

як і в попередньому, основну увагу

буде сконцентровано на попере$

дженні та припиненні розвідуваль$

ної діяльності спецслужб іноземних

держав, протидії проявам міжнарод$

ної кіберзлочинності та тероризму.

Сьогодні особливого значення

набувають для нас такі завдання, як

боротьба зі злочинами в економіч$

ній сфері, з організованою злочин$

ністю та протидія корупції. І осо$

бливо актуальні вони саме для сто$

личного регіону, оскільки саме у

Києві розташовані вищі органи дер$

жавної влади та управління, головні

офіси більшості потужних підпри$

ємств і комерційних структур кра$

їни, представництва іноземних

фірм, банків, фондів, дипломатич$

них представництв. Через фінансо$

во$банківські установи Києва спря$

мовуються основні грошові потоки

держави. Все це робить столицю

особливо привабливою для інозем$

них спецслужб, контрабандистів,

нелегальних мігрантів, організато$

рів злочинних оборудок тощо.

Окремо варто наголосити на тому,

що у 2012 році все ж таки в значній

мірі наша увага буде сконцентрова$

на на проведенні в Україні Євро$

2012. Перш за все — це запобігання

створенню передумов до виникнен$

ня масових заворушень під час про$

ведення чемпіонату Європи з фут$

болу та антитерористичне забезпе$

чення заходу.

Безпека на Євро�2012

— Як готується Управління до про"
ведення у Києві Євро"2012? Чи від"
стежуєте діяльність агресивно на"
лаштованих вболівальників та фут"
больних фанатів?

— Усі ми з нетерпінням очікуємо

на проведення у Києві фінальної

частини чемпіонату Європи з фут$

болу. Проте для співробітників на$

шого Управління період підготовки

до чемпіонату та саме проведення

Євро$2012 — це час напруженої та

копіткої роботи. Адже під час про$

ведення матчів ми очікуємо чисель$

ну аудиторію медіа, велику кількість

учасників та вболівальників з різних

країн, присутність VIP$персон, на$

самперед державних діячів. А тому

ми прораховуємо різні варіанти та

відпрацьовуємо шляхи вирішення

можливих проблем, аби усі кияни та

гості столиці лише насолоджували$

ся грою і не турбувалися за свою

безпеку.

Разом з міліцією ми проводимо

значну роботу на упередження, не$

допущення протиправних або теро$

ристичних проявів. Під егідою АТЦ

СБУ (спільно з представниками

МВС, МНС, КМДА та іншими ві$

домствами) постійно проводить ан$

титерористичні навчання та трену$

вання, що дозволяють відповідним

чином підготувати не лише наших

співробітників до дій в тій чи іншій

ситуації, а й відпрацювати захист на

об’єктах інфраструктури Євро$2012.

З метою блокування і мінімізації

протиправних проявів під час фі$

нальної частини Євро$2012 ми

здійснюємо ряд попереджувально$

профілактичних заходів.

Протидія корупції

— Зараз багато говорять про бо"
ротьбу з корупцією у владі на рівні
районів та міста. Якщо порівнювати
цю проблематику з минулим роком,
яка на сьогоднішній день є тенденція?

— На жаль, незважаючи на захо$

ди, які вживалися правоохоронни$

ми органами Києва по лінії протидії

проявам корупції в місцевих орга$

нах виконавчої влади столиці, рі$

вень корупції залишається поки що

високим. Так, у минулому році за

ознаками злочинів у сфері службо$

вої діяльності нами було порушено

57 кримінальних справ, а з початку

нинішнього — вже 9. Що стосується

хабарів, то їхні суми коливалися від

кількох тисяч до десятків мільйонів

гривень.

Проте скоординовані заходи усіх

зацікавлених державних структур у

боротьбі з корупцією, а цій пробле$

мі, як ви знаєте, сьогодні на рівні

держави приділяється значна увага,

сприяли отриманню певних пози$

тивних результатів. І головне — це

зміна ставлення населення до про$

явів корупції, його готовність до

співпраці з правоохоронними орга$

нами у сфері боротьби із цим ганеб$

ним явищем. Чимало результатів

реалізованих нами справ було до$

сягнуто саме завдяки допомозі ки$

ян, оскільки мешканці столиці, які

постраждали у результаті проти$

правної діяльності зловмисників,

телефонують або приходять до нас

та роблять заяви про такі факти.

Так, у минулому році нами було от$

римано 364 таких звернень від гро$

мадян, а з початку 2012 року їх на$

дійшло понад сто. Поза увагою не

залишиться жодна заява. І навіть,

якщо звернення не належить до на$

шої компетенції, ми обов’язково

роз’яснимо куди необхідно зверну$

тися.

Хочу нагадати, що в Управлінні

СБУ у м. Києві діє телефон довіри.

Якщо громадянам відомі факти ви$

магання та отримання хабарів з бо$

ку посадовців та службовців дер$

жавних органів столичного регіону,

інші протиправні вчинки — можна

зателефонувати за номером (044)

226$32$32. Інформація, яка надійде,

обов'язково буде перевірена. За ре$

зультатами перевірки, згідно з чин$

ним законодавством, СБУ будуть

вжиті відповідні заходи.

Припинено діяльність 
18 конвертаційних центрів

— Чи перевіряє СБУ діяльність так
званих конвертаційних центрів? І
взагалі, які успіхи вашого Управління
щодо протидії економічним злочинам
у столиці?

— Так, наше Управління постійно

здійснює заходи щодо виявлення

злочинів, що створюють загрозу на$

ціональним інтересам та національ$

ній безпеці України в економічній

сфері, зокрема фактів функціону$

вання конвертаційних центрів та

припинення їх незаконної діяльно$

сті. Протягом 2011 року та перших

місяців цього року співробітники

Управління викрили 18 законспіро$

ваних конвертаційних центрів. Ці

незаконні фінансові структури здій$

снювали протиправну діяльність на

території Києва та надавали послуги

підприємствам по відмиванню дохо$

дів, одержаних злочинним шляхом,

незаконному переведенню безготів$

кових коштів у готівку та ухиленню

від сплати податків. Конвертаційні

центри, які нам вдалося виявити та

припинити їх діяльність у 2011$12

роках, виводили у "тінь" значні суми

коштів — від 50—80 мільйонів до

1,5—2 мільярдів гривень.

У результаті проведених спецопе$

рацій в офісних приміщеннях "кон$

вертів" вилучено близько 20 мільйо$

нів гривень готівкою, печатки під$

приємств з ознаками фіктивності,

фінансово$господарську докумен$

тацію структур, що використовува$

лись в протиправних схемах. Крім

того, Управлінням протягом вказа$

ного періоду порушено 18 кримі$

нальних справ за фактами вчинення

розтрати майна шляхом зловживан$

ня службовим становищем посадо$

вими особами суб’єктами господа$

рювання, в тому числі двох банків$

ських установ. Наразі направлено

до суду з обвинувальними виснов$

ками 4 кримінальні справи стосов$

но 10 осіб. У інших справах триває

слідство. Результати, які ми маємо

сьогодні щодо протидії економіч$

ним злочинам у столиці, у ниніш$

ньому році ми плануємо тільки по$

кращувати, адже боротьба з цим не$

гативним явищем — один з наших

головних пріоритетів.

Оборудки з київською 
землею

— Чи залучені ваші співробітники
до процесу повернення земель до ко"
мунальної власності Києва, які були
роздані у попередні роки комерційним
структурам?

— Останнім часом широкого ре$

зонансу набуло викриття злочинів,

пов’язаних з незаконним заволодін$

ням земельними ділянками. Протя$

гом двох останніх років Управлін$

ням порушено кілька кримінальних

справ, пов’язаних з незаконним за$

володінням правом власності на зе$

мельні ділянки у місті Києві фізич$

ними та юридичними особами. У

ході розслідування цих справ ви$

крито протиправні дії посадових

осіб КМДА, які у 2007—2009 роках,

відповідно до своїх посадових обо$

в’язків, повинні були забезпечувати

право громадян України на отри$

мання у власність земельних діля$

нок у Києві, однак використовували

своє службове становище всупереч

інтересам держави і громади міста.

Як приклад, наведу кримінальну

справу по обвинуваченню колишніх

двох керівників та 4 спеціалістів Ки$

ївської міської державної адмініс$

трації. У 2008 році держслужбовці,

перебуваючи у змові та порушуючи

свої посадові інструкції, вчинили

несанкціоновані зміни в автомати$

зованій системі "Звернення грома$

дян". Чиновники реєстрували зад$

нім числом заяви підставних осіб

про виділення їм земельних ділянок

для будівництва, експлуатації та об$

слуговування житлових і господар$

ських будівель, а також вчинили по$

собництво у шахрайстві, внаслідок

чого значну кількість земельних ді$

лянок було незаконно обернуто на

користь третіх осіб. СБУ попередила

завдання збитків територіальній

громаді столиці на суму понад 15

мільйонів гривень. На сьогодні ма$

теріали справи скеровано до Шев$

ченківського районного суду для

розгляду по суті. Крім того, в рамках

кримінальної справи, порушеної

слідчим відділом Управління, голову

постійної комісії з земельних питань

Київради за ознаками злочину тим

же районним судом міста Києва ви$

знано винним у інкримінованому

йому злочині, передбаченому ч. 2 ст.

366 КК України.

За виявленими фактами незакон$

ної роздачі земель столиці Управлін$

ням до прокуратури міста Києва на$

правлено матеріали з метою вине$

сення відповідних протестів на рі$

шення Київради та на державні акти

на право власності на земельні ді$

лянки. На сьогодні судами загальної

юрисдикції прийнято рішення про

повернення близько 45 га земель

міста Києва у власність громади.

— Які ви вбачаєте основні еконо"
мічні загрози для нашої держави. І як
ви оцінюєте "торгові війни" на кшталт
заборони ввезення сиру з боку Росії?

— Однією з основних внутрішніх

загроз економіці держави є "тініза$

ція" національної економіки, а са$

ме: функціонування фінансових

схем по ухиленню від сплати подат$

ків, переведення безготівкових

коштів у готівку, незаконне перера$

хування валюти за межі держави,

що в свою чергу сприяє виведенню

в тінь фінансових потоків та змен$

шує надходження до державного

бюджету. Протидія цим явищам є

для нас одним з пріоритетів.

Також систематично здійснюємо

заходи з виявлення та протидії зло$

чинам у сфері держаних закупівель.

Оскільки проблематика порушень

вимог чинного законодавства під

час закупівлі товарів, робіт та послуг

за державні кошти була та залишає$

ться актуальною загрозою еконо$

мічній безпеці держави.

Сайти держустанов 
під контролем

— На початку року було заявлено
про хакерські атаки на основні сайти
державних органів влади. Це сталося
після закриття популярного сайту, де
можна було безкоштовно скачати ві"
део та музику. Як плануєте захища"
тись від подібних хакерських дій?

— Дійсно, на початку року поста$

ла проблема атак на сайти держав$

них органів влади. Вказані дії спри$

чинили неможливість доступу до

контенту цих ресурсів пересічними

користувачами Інтернету та засвід$

чили про невідповідність існуючої в

Україні системи захисту державних

телекомунікаційних мереж сучас$

ним загрозам. Наразі, у взаємодії

СБУ з відповідними підрозділами

держспецзв’язку та МВС України

здійснюються заходи з вдоскона$

лення системи протидії загрозам

державним інформаційним ресур$

сам. Крім того, в системі СБУ ство$

рюється відповідний Департамент

захисту інтересів держави в інфор$

маційній сфері.

— Чи контролює служба процес
відтоку з Києва талановитих спеціа"
лістів, а саме: програмістів, медиків,
інженерів?

— Громадяни нашої держави по$

стійно їздять за межі України як в

особистих справах, так і в службові

відрядження. Це нормально для від$

критої демократичної країни. Уже

багато років виїжджають за кордон і

представники вітчизняних наукових

установ та державних підприємств

столиці. Аби не допустити витоку

секретної та конфіденційної інфор$

мації, ми проводимо роз’яснювальну

роботу. Разом з тим, до повноважень

СБУ не входить здійснення контро$

лю за виїздом на роботу за кордон

вітчизняних фахівців  різних галузей.

Будь$яких обмежень щодо пошуку

вказаними спеціалістами роботи за

межами України не існує.

— Щиро дякуємо вам за інтерв’ю. 
І ще раз вітаємо з наступаючим свя"
том!

Спілкувався 
Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ,

"Хрещатик"

Юрій ПАРАМОНОВ: 

"Протидія економічним 
злочинам — один з наших 
головних пріоритетів"

В Голосіївському районі 
стартувала молодіжна освітня
програма "Лабораторія 
бізнес�моделювання"
З метою сприяння розвит молодіжно о під-

приємництва, наб ття молоддю аналітичних на-
ви ів з форм вання бізнес-прое тів, створення
мов для їх професійної орієнтації відділом
справах сім’ї, молоді та спорт Голосіївсь ої

РДА спільно з Дире цією молодіжних про рам оаліції НГО "Основа"
п’ятий рі поспіль впровадж ється освітня молодіжна про рама "Лабо-
раторія бізнес-моделювання". В рам ах цієї про рами для старшо лас-
ни ів ЗНЗ район проводять семінари-тренін и з основ бізнес-моде-
лювання. За підс м ами роботи щорічно проходить від рита онфе-
ренція Голосіївсь о о район з бізнес-моделювання, в я ій приймають
часть не тіль и місцеві оманди, а й оманди з інших міст і районів.
Переможці районно о он рс постійно бер ть часть чемпіонатах
У раїни з бізнес-моделювання. Врахов ючи важливість зазначено о
прое т та необхідність ознайомлення чнівсь ої молоді з основними
йо о аспе тами, 23 березня 2012 ро о 15.30 в приміщенні онфе-
ренц-зали Голосіївсь ої РДА відб деться презентація про рами "Лабо-
раторія бізнес-моделювання"

У Деснянському районі пройде
Національний Кубок шкільного
футболу Євро�2012
У Деснянсь ом районі старт вав наймасо-

віший в історії У раїни ф тбольний т рнір се-
ред чнів середніх ЗНЗ, присвячений Євро-
2012. Урочисте від риття І районно о етап
т рнір пройшло ш олі № 270. Національний
К бо ш ільно о ф тбол Євро-2012 прово-
диться за олімпійсь ою системою. Участь

першом етапі зма ань на добровільних засадах бер ть понад 20 ти-
сяч оманд за альноосвітніх навчальних за ладів міст та селищ У ра-
їни. Передбачається, що за перемо Національном т рнірі зма ати-
меться понад 300 тисяч ш олярів, я і змож ть відч ти себе безпосе-
редніми часни ами ХІV чемпіонат Європи з ф тбол . Вирішальний
матч т рнір пройде на НСК "Олімпійсь ий", арені майб тньо о фінал
Євро-2012.
Після рочисто о від риття відб лося о олошення часни ів зма ань

та проведення жереб вання І етап К б а. За алом т рнірі візьм ть
часть 32 оманди навчальних за ладів Деснянсь о о район . І ри про-
ходитим ть на базі ш іл № 308, № 270, імназії № 273 та спеціалізова-
ної ш оли № 301 і розпочн ться с бот 24 березня, а завершаться
1 вітня. Команди- часниці К б а район на ородж ватим ть рамота-
ми та дипломами, а оманда-переможниця здоб де право представля-
ти район на ІІ місь ом етапі К б а та отримає вит и на матч за час-
тю ф тбольно о л б "Динамо" (Київ). Фінал все раїнсь их зма ань
відб деться 20 травня на НСК "Олімпійсь ий". Переможці Національно-
о К б а ш ільно о ф тбол отримають вит и на фінал Євро-2012

Голова Подільської РДА 
відвідав медико�соціальний
центр Товариства Червоного
Хреста
Під час робочої поїзд и олова Подільсь ої

РДА Петро Матвієн о о лян в маніп ляційний,
фізіотерапевтичний та абінет долі арсь о о
прийом ромадян, зал лі вальної фіз ль-
т ри, взяв часть роботі лас з надання
першої медичної допомо и. "Д же важливо,

що всі посл и, я і надаються в меди о-соціальном центрі, без ош-
товні. Адже щоденно відвід вачі центр звертаються з проханням про
допомо різно о хара тер . Наше завдання — всіля о підтрим вати
ваш робот , сприяти вирішенні проблем, що входять до омпетен-
ції районної державної адміністрації",— зверн вся до працівни ів цен-
тр Петро Матвієн о. Крім то о, олова Товариства Червоно о Хреста
Подільсь о о район Тетяна Гоєн о поінформ вала, що щоденно ме-
ди о-соціальний центр відвід ють від 25 до 40 подолян. За рафі ом
проводяться онс льтації лі арів: астроентероло а, травматоло а,
дерматоло а. О рім медичних посл , центрі надається соціальна
підтрим а: працює "бан одя " та "ремонт одя " — малозабезпечені
ромадяни змож ть підібрати одя по сезон або відремонт вати йо о.
Та ож т т отрим ють посл и без оштовно о про ат предметів до ля-
д за тяж охворими (милиці, ход н и, інвалідні віз и тощо)

Церква шанує 
пам'ять святого
Іоанна Ліствичника
Піст — час по аяння, час, оли наші с ам'янілі серця
повинні силою Божою перетворитися з байд жих на
ч йні, з холодних та жорсто их — на теплі й від риті
для людей та для Само о Бо а. Це час примирення, а
примирення — це радість Божа й наша радість, це но-
вий почато .

У четверту неділю Великого посту, 25 березня, Церква шанує пам'ять святого

Іоанна Ліствичника, який вчить: "Покаяння — це наше повернення до Бога,

оновлення нашого хрещення; це подвиг, щоб оновити наш союз із Богом, нашу

обітницю змінити своє життя. Це час, коли ми можемо навчитися смиренню,

тобто миру з Богом, світом, із самими собою. Покаяння народжується від надії

та рішучої відмови від відчаю. Досягається це через гідне життя, через війну з

гріхами, які ми робили в минулому. Покаяння — це очищення нашої совісті".

Але яким шляхом досягти цього? Як відгукнутися на заклик Бога, Який

приймає нас, як батько прийняв блудного сина; Який стільки чекав нас, що

відвернулися від Нього, та Він ніколи не відвертався від нас... На це ось що го$

ворить преподобний Іоанн у слові про молитву: "Не ухитряйся в молитовному

красномовстві, бо нашого Небесного Отця часто радує й сором'язливий, не$

хитрий лепет дітей. Не будь багатослівним, коли розмовляєш з Богом, тому

що, вишукуючи слова, ти заплутаєшся в них. За одне тільки слово Бог поми$

лував митаря, одне слово віри спасло розбійника на хресті. Багатослівність у

молитві розсіює розум та наповнює його великою кількістю образів. Єдине ж

слово, звернене до Бога, збирає розум у Його присутності. І якщо під час мо$

литви якесь слово зачепило твоє серце, досягло самих твоїх глибин,— тримай$

ся цього слова, повторюй його, бо в такі хвилини сам ангел$хранитель молить$

ся з тобою, тому що в цей час ми стаємо правдиві й вірні самим собі та Богу".

Святий Іоанн Ліствичник знав, що значить звернутися до Бога та залиши$

тися з Ним, бути радістю для Бога й радіти разом із Ним. Вшановуючи пам'$

ять святого, Церква дає нам приклад того, як благодать Божа може звичай$

ну, просту людину перетворити в світильник для світу

Інформацію надано 
Синодальним відділом Української Православної Церкви

Новини районів

Благовіст

"Конвертаційні центри,
які нам вдалося виявити
та припинити їх діяль&

ність у 2011&12 роках, ви&
водили у "тінь" значні су&

ми коштів — від 50—80
мільйонів до 1,5—2 міль&

ярдів гривень"
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №28 (1047)

П’ЯТНИЦЯ,
23 березня
2012 року

Про внесення змін до рішення Київради від 14.07.11 № 383/5770 
“Про Регламент Київської міської ради”

Рішення Київської міської ради № 215/7552 від 15 березня 2012 року
Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26, пунктів 13, 14 статті 46 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні”, статті 17 Статуту територіальної громади міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішен�
ням Київради від 14.07.11 № 383/5770, такі зміни та доповнення:

1.1. Частини сьому�дев’яту статті 2 Регламенту Київської міської ради
викласти в такій редакції:

“7. Акредитований при Київраді представник засобу масової інформа�
ції може бути позбавлений акредитації в порядку, передбаченому Зако�
ном України “Про інформацію” та рішеннями Київради.

8. Дозвіл на перебування в залі під час пленарного засідання Київради
особам, які не є депутатами Київради або працівниками секретаріату Ки�
ївської міської ради, надається Київським міським головою, заступником
міського голови — секретарем Київради або керуючим справами Київра�
ди відповідно до затвердженого порядку.

За рішенням Київради, прийнятим більшістю голосів депутатів від за�
гального складу Київради, на пленарне засідання під час розгляду відпо�
відного питання порядку денного можуть бути запрошені представники
громадськості.

9. Кулуари — службове приміщення перед залою пленарних засідань,
в якому безпосередньо через візуальне зображення і звукове відтворен�
ня транслюється хід пленарних засідань та в якому можуть перебувати за�
прошені особи, акредитовані представники засобів масової інформації,
помічники�консультанти народних депутатів України та депутатів Київра�
ди (не більше одного від депутата).

Допуск у кулуари здійснюється в порядку, затвердженому розпоря�
дженням Київського міського голови або заступника міського голови —
секретаря Київради”.

1.2. У статті 6 Регламенту Київської міської ради:
1.2.1. Назву статті викласти в такій редакції:
“6. Порядок формування та припинення діяльності депутатських груп,

фракцій Київради”.
1.2.2. Частини третю�четверту викласти в такій редакції:
“3. Депутатські групи Київради формуються (об’єднуються) позафрак�

ційними депутатами на основі спільних поглядів з питань соціально�еко�
номічного розвитку міста Києва, спільності проблем, які вони вирішують,
або за іншими ознаками.

4. Мінімальна кількість депутатів Київради для формування депутат�
ської групи, фракції має становити не менше ніж п’ять депутатів Київра�
ди.”.

1.2.3. Частини десяту�тринадцяту викласти в такій редакції:
“10. Для реєстрації депутатської групи, фракції голова або уповнова�

жений представник депутатської групи, фракції направляє секретаріату
Київської міської ради подання, до якого додається підписане депутатами
повідомлення про сформування депутатської групи, фракції із зазначен�
ням її назви, персонального складу та депутатів, які уповноважені пред�
ставляти групу, фракцію. До повідомлення про сформування депутатської
фракції додається погодження керівного органу відповідної політичної
партії на створення такої депутатської фракції.

11. Депутатські групи, фракції набувають передбачених законодав�
ством прав та обов’язків з моменту оголошення головуючим на пленар�
ному засіданні Київради інформації про формування депутатської групи,
фракції Київради.

12. Про зміни в складі депутатської групи, фракції Київради голова або
уповноважений представник депутатської групи, фракції повідомляє сек�
ретаріату Київської міської ради. Про входження, вихід зі складу зареєс�
трованої депутатської групи, фракції депутат Київради письмово повідом�
ляє секретаріату Київради. Письмове повідомлення депутата Київради
про входження до складу депутатської групи, фракції погоджується з го�
ловою або уповноваженим представником цієї депутатської групи, фрак�
ції. Повідомлення про виключення депутата зі складу депутатської групи,
фракції разом з відповідним рішенням депутатської групи, фракції на�
правляється секретаріату Київської міської ради головою або уповнова�
женим представником депутатської групи, фракції.

13. Інформація про зміни у складі, а також припинення діяльності де�
путатської групи, фракції оголошується головуючим на пленарному засі�
данні Київради та реєструється в секретаріаті Київської міської ради.”.

1.2.4. У пункті 1 частини чотирнадцятої після слова “групи” додати
слово “фракції”.

1.2.5. Доповнити статтю новими частинами шістнадцятою та сімнад�
цятою такого змісту:

“16. У разі зміни у складі депутатської групи, фракції Київради, що при�
звели до втрати підстав діяльності депутатської групи, фракції, голову�
ючий оголошує про це на пленарному засіданні Київради.

17. Положення частини четвертої статті 6 цього Регламенту не засто�
совуються до депутатських фракцій, які формуються (були сформовані)
за результатами виборів депутатів Київради на першій сесії новообраної
Київської міської ради.”.

1.3. Частину другу статті 8 Регламенту Київської міської ради викласти
в такій редакції:

“2. У залі пленарних засідань Київради за депутатами закріплюються
робочі місця по групах, фракціях Київради на підставі розпорядження за�
ступника міського голови�секретаря Київради.”.

1.4. У частині другій статті 9 Регламенту Київської міської ради додати
новий абзац такого змісту:

“У разі виявлення сумніву щодо відповідності депутатського запиту ви�
могам Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про ста�
тус депутатів місцевих рад” та Регламенту Київради головуючий ставить
на обговорення та голосування відповідний депутатський запит окремо. “.

1.5. Пункт 7 частини третьої статті 12 Регламенту Київської міської ра�
ди виключити.

1.6. У статті 14 Регламенту Київської міської ради:
1.6.1. Пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
“2) за письмовим дорученням Київського міського голови відкриває

сесії Київради, скликає та веде пленарні засідання Київради і засідання
Президії Київради;”.

1.6.2. Частину третю викласти в такій редакції:
“3. У разі невмотивованої відмови Київського міського голови або не�

можливості скликання ним сесії ради заступник міського голови — секре�
тар Київради скликає сесії Київради, повідомляє депутатам Київради і до�
водить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії
Київради, питання, які передбачається внести на розгляд Київради, про�
водить пленарні засідання Київради та засідання Президії Київради.”. 

1.7. У статті 16 Регламенту Київської міської ради:
1.7.1. У частині другій після слова “завдання” додати слова “термін ді�

яльності”.
1.7.2. Доповнити новою частиною третьою такого змісту:
“3. Обрання заступника голови, секретаря та інші питання структури

тимчасової контрольної комісії вирішуються відповідною комісією.”.
У зв’язку із цим частини третю�сьому вважати частинами четвертою�

восьмою.
1.7.3. Доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
“9. Зміни до рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ки�

ївради, а також затвердження результатів роботи цієї комісії приймають�
ся більшістю голосів від загального складу Київради.”.

1.8. Статтю 25 Регламенту Київської міської ради викласти в такій ре�
дакції:

“1. Проекти рішень Київради реєструються в управлінні організаційно�
го та документального забезпечення Київради секретаріату Київської
міської ради. Проект рішення Київради, поданий з дотриманням вимог
частин другої�дев’ятої статті 23 цього Регламенту, реєструється в день
його подання.

2. У разі якщо проект рішення Київради не відповідає вимогам, визна�
ченим частинами другою�дев’ятою статті 23 цього Регламенту, працівник
управління організаційного та документального забезпечення Київради
секретаріату Київської міської ради в усній формі надає суб’єкту подання
зауваження до проекту рішення та повертає проект рішення йому на до�
опрацювання.

3. У випадку відмови суб’єкта подання проекту рішення усунути заува�
ження, управління організаційного та документального забезпечення Ки�
ївради секретаріату Київської міської ради протягом одного дня викладає
зазначені зауваження письмово та направляє їх разом з проектом рішен�
ня відповідному суб’єкту подання. У разі незгоди із зауваженнями секре�
таріату Київської міської ради суб’єкт подання проекту рішення може на�
правити відповідний проект рішення для розгляду постійній комісії, до
функціональної спрямованості якої належать питання Регламенту, для
розгляду та надання висновку щодо відповідності проекту рішення вимо�
гам Регламенту Київради. Висновок постійної комісії щодо відповідності
вимогам Регламенту Київради поданого проекту рішення є обов’язковим
для виконання управлінням організаційного та документального забезпе�
чення Київради секретаріату Київської міської ради.

4. Альтернативний проект рішень Київради подається на розгляд Київ�
ради з дотриманням вимог статті 23 та розглядається відповідно до ви�
мог цього Регламенту разом з основним проектом рішення Київради.

5. Не пізніше наступного дня з дня реєстрації проект рішення направ�
ляється заступником міського голови — секретарем Київради для попе�
реднього розгляду профільній постійній комісії, яка, враховуючи функціо�
нальну спрямованість постійних комісій, визначається профільною з по�
переднього розгляду відповідного проекту рішення, а також до інших по�
стійних комісій відповідно до їх функціональної спрямованості.

6. Проекти рішень направляються для розгляду постійним комісіям
управлінням організаційного та документального забезпечення Київради
секретаріату Київської міської ради.

7. Постійні комісії Київради протягом десяти днів з моменту реєстрації
проекту рішення у комісії опрацьовують та за результатами розгляду про�
екту рішення:

1) підтримують проект рішення Київради (візують проект рішення без
зауважень);

2) відхиляють проект рішення (постійні комісії направляють висновок
щодо відхилення проекту рішення профільній постійній комісії);

3) створюють робочу групу постійної комісії з доопрацювання проекту
рішення;

4) висловлюють зауваження та пропозиції (викладаються у висновку
постійної комісії).

Висловлені зауваження та пропозиції постійних комісій є обов’язкови�
ми для розгляду профільною постійною комісією.

8. У разі підтримання проекту рішення, а також висловлення зауважень
та пропозицій до проекту рішення профільна комісія направляє проект рі�
шення для опрацювання до управління правового забезпечення секрета�
ріату Київської міської ради, яке протягом п’яти робочих днів:

1) погоджує проект рішення без зауважень;
2) надає правовий висновок щодо невідповідності проекту рішення чи

його положень вимогам законодавства, а також щодо рекомендацій сто�
совно порядку розгляду проекту рішення відповідно до рішень Київради.

9. Погоджений проект рішення Київради управлінням правового забез�
печення секретаріату Київської міської ради передається профільною ко�
місією до управління організаційного та документального забезпечення
Київради секретаріату Київської міської ради для формування проекту по�
рядку денного пленарного засідання Київради.

10. У разі відхилення проекту рішення профільна комісія направляє
проект рішення суб’єкту подання з відповідним висновком. Відхилений
профільною комісією проект рішення може бути поданий суб’єктом по�
дання для опрацювання до управління правового забезпечення секрета�
ріату Київської міської ради.

11. Суб’єкт подання може подати проект рішення разом з висновком про�
фільної комісії та правовим висновком управління правового забезпечення
секретаріату Київської міської ради до управління організаційного та доку�
ментального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради для
формування проекту порядку денного пленарного засідання Київради.

12. Правовий висновок управління правового забезпечення секретарі�
ату Київської міської ради щодо невідповідності проекту рішення чи його
положень вимогам законодавства розглядає профільна комісія та за ре�
зультатами розгляду приймає рішення щодо внесення на розгляд Київра�
ди проекту рішення або щодо відхилення проекту рішення. У разі відхи�
лення проекту профільною комісією суб’єкт подання має право подати до
управління організаційного та документального забезпечення Київради
секретаріату Київської міської ради проект рішення разом з висновком
профільної комісії та правовим висновком управління правового забезпе�
чення секретаріату Київради для формування проекту порядку денного
пленарного засідання Київради.

13. Відповідно до правового висновку управління правового забезпе�
чення секретаріату Київської міської ради щодо рекомендацій стосовно
порядку розгляду проекту рішення відповідно до рішень Київради про�
фільна постійна комісія направляє проект рішення відповідним постійним
комісіям Київради для опрацювання та за результатами якого передає до
управління правового забезпечення секретаріату Київської міської ради
для повторного розгляду.

14. За письмовим обґрунтуванням суб’єкта подання проекту рішення
Київським міським головою, заступником міського голови — секретарем
Київради можуть надаватися доручення постійним комісіям та секретарі�
ату Київської міської ради щодо прискореного розгляду проекту рішення
із зазначенням строків виконання доручення.

15. На письмове звернення депутата Київради секретаріат Київської
міської ради протягом трьох робочих днів інформує його про те, в якому
органі Київради або в якої посадової особи перебуває на розгляді проект
рішення.”.

1.9. Статтю 26 Регламенту Київської міської ради викласти в такій ре�
дакції:

“1. Протести прокурора, винесені на рішення Київської міської ради,
надходять до Київської міської ради та направляються Київським міським
головою або заступником міського голови — секретарем Київради для
опрацювання до постійної комісії, до функціональної спрямованості якої
належить питання розгляду актів прокурорського реагування, інших по�
стійних комісій, до функціональної спрямованості яких належить опротес�
товане рішення, структурних підрозділів Київради, а також до виконавчо�
го органу Київради (Київської міської державної адміністрації). 

2. Відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) опрацьовує протест прокурора
та протягом п’яти днів з моменту його надходження:

1) подає до управління організаційного та документального забезпе�
чення Київради секретаріату Київської міської ради відповідний проект рі�
шення Київради щодо розгляду протесту прокурора;

2) направляє Київському міському голові або заступнику міського голо�
ви — секретарю Київради аргументовану правову позицію щодо розгляду
протесту прокурора.

3. Постійні комісії, до функціональної спрямованості яких належить
опротестоване рішення, у визначений частиною другою цієї статті строк
опрацьовують протест прокурора та висловлюють аргументовану правову
позицію щодо розгляду цього протесту, яка направляється на розгляд по�
стійної комісії, до функціональної спрямованості якої належить питання
розгляду актів прокурорського реагування.

4. У разі неподання виконавчим органом Київради (Київською міською
державною адміністрацією) у визначений частиною другою цієї статті
строк до Київради проекту рішення або правової позиції щодо розгляду
протесту прокурора, постійна комісія, до функціональної спрямованості
якої належить питання розгляду актів прокурорського реагування, або по�
стійна комісія, до функціональної спрямованості якої належить опротесто�
ване рішення, готують відповідний проект рішення. У разі незгоди з про�
ектом рішення, підготовленим за результатом опрацювання протесту
прокурора та поданим на розгляд Київради, суб’єкти подання проекту рі�
шення, передбачені цим Регламентом, можуть внести альтернативний
проект рішення.

5. Опрацьований відповідно до вимог цього Регламенту проект рішен�
ня Київради щодо розгляду протесту прокурора вноситься на розгляд
пленарного засідання Київської міської ради (у разі внесення альтерна�
тивного проекту рішення — обидва проекти рішень).

6. Приписи та подання прокурора на рішення та дії Київради та її орга�
нів опрацьовуються посадовими особами Київради, постійними комісіями
та структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради у ви�
значений Законом України “Про прокуратуру” строк.".

1.10. Статтю 27 Регламенту Київської міської ради викласти в такій ре�
дакції:

“1. Управління організаційного та документального забезпечення Київ�
ради секретаріату Київської міської ради узагальнює проекти рішень, які
відповідно до вимог Регламенту розглянуті постійними комісіями та
управлінням правового забезпечення секретаріату Київської міської ради,
формує та подає заступнику міського голови — секретарю Київради попе�
редній проект порядку денного пленарного засідання Київради. Оригіна�
ли проектів рішень Київради, додатки до них, що надійшли для форму�
вання порядку денного до управління організаційного та документально�
го забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради, тиражую�
ться управлінням та повертаються до відповідних постійних комісій про�
тягом трьох днів.

2. Засідання Президії Київради, на якому розглядається проект поряд�
ку денного чергового пленарного засідання Київради, проводиться не піз�
ніше ніж за вісім днів до дня відповідного пленарного засідання Київради.

3. Секретаріат Київської міської ради не пізніше ніж за три дні до дня
проведення засідання Президії Київради інформує членів Президії про
час, місце проведення та питання, які передбачається внести на розгляд
Президії Київради, а також надає відповідні матеріали для розгляду на за�
сіданні Президії.

4. На засіданні Президії Київради члени Президії заслуховують пропо�
зиції до проекту порядку денного чергового пленарного засідання Київра�
ди, розглядають проекти рішень та висновки щодо них постійних комісій
Київради та управління правового забезпечення секретаріату Київської
міської ради, формують проект порядку денного пленарного засідання
Київради. На засіданні Президії не включаються до проекту порядку ден�
ного пленарного засідання Київради проекти рішень, що не опрацьовані у
відповідності до вимог цього Регламенту.

5. Президія Київради може рекомендувати доопрацювати відповідний
проект рішення постійним комісіям Київради з урахуванням висловлених
на засіданні Президії Київради зауважень та пропозицій.

6. Проект рішення може бути відкликаний суб’єктом подання до роз�
гляду проекту порядку денного пленарного засідання Президією Київської
міської ради.

Після розгляду проекту порядку денного пленарного засідання Прези�
дією Київської міської ради проект рішення може бути відкликаний за іні�
ціативою суб’єкта подання рішенням Київської міської ради.

7. При розгляді проекту рішення на пленарному засіданні Київради до�
повідачем є суб’єкт подання зазначеного проекту рішення. У разі його
відсутності — голова, заступник або секретар профільної постійної комісії
Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення.

8. Доповідачем проекту рішення, внесеного виконавчим органом Київ�
ської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), є го�
лова виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), його заступник відповідно до розподілу функціональних
обов’язків або начальник відповідного структурного підрозділу виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації), що розробляв відповідний проект рішення Київради.

9. Проекти рішень та інші матеріали для розгляду на пленарному засі�
данні надаються депутатам Київради управлінням організаційного та до�
кументального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ра�
ди у друкованому вигляді на паперовому носії не пізніше ніж за п’ять днів
до дня проведення пленарного засідання.

10. За письмовою заявою депутата Київради документи, передбачені
у частині дев’ятій цієї статті, надсилаються управлінням організаційного
та документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської
ради у той же термін на електронну пошту депутата Київради.”.

1.11. Частину п’яту статті 28 Регламенту Київської міської ради ви�
класти в такій редакції:

“5. Депутат Київради зобов’язаний зареєструватись і бути присутнім
на пленарному засіданні Київради.”.

1.12. У статті 29 Регламенту Київської міської ради:
1.12.1. Частину четверту статті викласти в такій редакції:
“4. У виняткових випадках, у разі невідкладності, за пропозицією су�

б’єктів подання проектів рішень Київради, передбачених частиною пер�
шою статті 23 цього Регламенту, порядок денний пленарного засідання
Київради може бути доповнений проектами рішень Київради. Зазначені
проекти рішень мають бути оформлені, попередньо опрацьовані відповід�
но до вимог цього Регламенту. Невідкладність розгляду проекту рішення
Київради повинна бути письмово обґрунтована суб’єктом подання.

Головуючий на пленарному засіданні не ставить на голосування пропо�
зиції про включення до порядку денного пленарного засідання проектів
рішень Київради, які не опрацьовані відповідно до вимог цього Регламен�
ту.”.

1.12.2. Частину дев’яту статті викласти в такій редакції:
“9. Після затвердження порядку денного пленарного засідання відво�

диться час для оголошення депутатських запитів, відповідей на депутат�
ські запити, депутатських звернень, заяв та оголошень. При цьому кожній
депутатській групі, фракції гарантується право на виступ свого представ�
ника.

Для виступу одного представника від депутатської групи, фракції на�
дається час до трьох хвилин.

Для оголошення депутатського запиту, відповіді на депутатський за�
пит, депутатського звернення, оголошення надається час до однієї хвили�
ни.”.

1.13. У статті 30 Регламенту Київської міської ради:
1.13.1. Частини п’ятнадцяту�двадцять другу статті викласти в такій ре�

дакції:
“15. Якщо проект рішення на пленарному засіданні не прийнято, по�

вторний розгляд такого проекту рішення можливий на наступному пле�
нарному засіданні Київради без прийняття додаткового рішення за винят�
ком випадків, передбачених цим Регламентом.

16. Якщо при проведенні голосування з питання порядку денного рі�
шення Київради не прийнято, повторний розгляд цього питання можли�
вий не більше одного разу на пленарному засіданні Київради відповідно
до рішення, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу
Київради.

17. Якщо проект рішення на пленарному засіданні не прийнято, голо�
вуючий на пленарному засіданні може поставити на голосування питання
про відхилення проекту рішення.

18. У разі якщо рішення з питання порядку денного не прийнято, за
пропозиціями депутатів Київради головуючий може надати доручення
профільній постійній комісії з попереднього розгляду відповідного проек�
ту рішення додатково опрацювати зазначений проект рішення з урахуван�
ням висловлених на пленарному засіданні пропозицій та зауважень.

19. Якщо проект рішення Київради двічі не прийнятий (незалежно від
того на поточній чи наступній сесіях Київради відбувався повторний роз�
гляд проекту) у випадках, передбачених частинами п’ятнадцятою та шіст�

надцятою цієї статті, або якщо Київрада відхилила проект рішення біль�
шістю голосів депутатів від загального складу Київради, такий проект рі�
шення вважається відхиленим і повертається профільною комісією су�
б’єкту подання. Подальший розгляд відхиленого проекту рішення або
який дослівно чи по суті повторює відхилений проект рішення можливий
на наступній сесії в порядку, передбаченому статтями 23 та 25 цього Рег�
ламенту.

20. У разі порушення встановленої цим Регламентом процедури при
розгляді й голосуванні проекту рішення депутат Київради може звернути�
ся до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою та про�
позицією щодо скасування результатів відповідного голосування та по�
вернення до розгляду проекту рішення. Рішення про скасування резуль�
татів голосування та повернення до розгляду проекту рішення може бути
прийняте до закінчення відповідного пленарного засідання більшістю го�
лосів депутатів від загального складу Київради.

21. Проекти рішень про передачу земельних ділянок у власність гро�
мадянам можуть подаватися і голосуватися як одне загальне рішення, в
якому кожен пункт може обговорюватися окремо.

22. Розгляд проектів рішень Київради з питань містобудування, земле�
користування та землевідведення, як правило, супроводжується демон�
страцією на екрані місця розташування відповідної земельної ділянки (ка�
дастровий план) та фотофіксації її фактичного стану. Крім того, в необхід�
них випадках за пропозицією головуючого або депутатів Київради демон�
страцією на екрані може супроводжуватися розгляд будь�якого іншого
проекту рішення Київради.”.

1.14. У статті 31 Регламенту Київської міської ради:
1.14.1. У пункті 2 частини першої статті слова “таємне голосування

(картки вставлені в пульти боком для таємного голосування) — підрахо�
вується” замінити словами “таємне голосування — підраховується”.

1.14.2. Частину дванадцяту статті викласти в такій редакції:
“12. Кожен депутат Київради за його письмовим зверненням має пра�

во отримати роздруківку з системи “РАДА” результатів поіменного голо�
сування з питань порядку денного пленарного засідання сесії Київради. “.

1.15. Статтю 36 Регламенту Київської міської ради викласти в такій ре�
дакції:

“1. На пленарному засіданні Київради працівники секретаріату Київ�
ської міської ради, які забезпечують роботу відповідних постійних комісій
Київради, фіксують усі зауваження до проектів рішень Київради, що озву�
чені та проголосовані на пленарному засіданні Київради.

2. У випадку, коли пленарне засідання сесії Київради за письмовим до�
рученням вів заступник міського голови — секретар Київради, про прий�
няті (підтримані) рішення Київської міської ради управління організацій�
ного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської
міської ради повідомляє Київському міському голові протягом п’яти днів
з дня пленарного засідання.

3. Текст рішення, прийнятий Київською міською радою, оформляється
для підпису Київським міським головою, а саме:

текст рішення Київради, прийнятий за поданням Київського міського
голови, оформляється патронатною службою Київського міського голови;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням заступника міського
голови — секретаря Київради, оформляється відділом забезпечення ді�
яльності заступника міського голови — секретаря Київради;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням постійних комісій Ки�
ївради, оформляється структурними підрозділами секретаріату Київської
міської ради, які забезпечують діяльність постійних комісій Київради від�
повідно до функціональної спрямованості;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням тимчасових контроль�
них комісій Київради, оформляється структурним підрозділом секретарі�
ату Київської міської ради, на який покладено забезпечення діяльності
відповідної тимчасової контрольної комісії Київради;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням депутатської фракції,
групи Київради оформляється відділом по роботі з депутатськими фрак�
ціями та групами секретаріату Київської міської ради;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням депутата Київради,
оформляється депутатом Київради за сприянням відділу по роботі з де�
путатськими фракціями та групами секретаріату Київської міської ради,
помічників депутата Київради;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації), оформляється
структурним підрозділом секретаріату Київської міської ради, який забез�
печує діяльність відповідної профільної комісії Київради, та відповідними
структурними підрозділами суб’єкта подання;

текст рішення Київради, прийнятий за поданням загальних зборів гро�
мадян в порядку, визначеному Статутом територіальної громади міста
Києва, оформляється структурним підрозділом секретаріату Київської
міської ради відповідно до функціональної спрямованості, тотожної з
прийнятим рішенням Київради.

Тексти рішень Київради оформлюються відповідно до зауважень та
змін, які були прийняті на пленарному засіданні Київради та зафіксовані у
стенограмі.

4. Рішення Київради для підпису Київським міським головою готується
на номерному бланку рішення Київради.

5. На зворотному боці останньої сторінки рішення Київради друкують�
ся дані про візування рішення Київради, а саме: посада, прізвище та іні�
ціали осіб, які завізували рішення Київради.

6. Рішення Київради візують:
1) заступник міського голови — секретар Київради;
2) керуючий справами;
3) голова, або за його відсутності чи неможливості виконання ним сво�

їх обов’язків, заступник голови або секретар профільної постійної комісії
Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення Київра�
ди;

4) начальник управління організаційного та документального забезпе�
чення Київради секретаріату Київської міської ради;

5) начальник управління правового забезпечення секретаріату Київ�
ської міської ради;

6) головний спеціаліст, який здійснює літературне редагування.
Додатки (якщо вони є) до рішення Київради на зворотному боці кожно�

го аркуша додатка візують:
1) відповідальні працівники секретаріату Київської міської ради, якщо

суб’єктом подання проекту рішення Київради є Київський міський голова,
заступник міського голови — секретар Київради, постійні комісії Київради;

2) депутат Київради, якщо він є суб’єктом подання проекту рішення
Київради;

3) відповідальні працівники Київської міської державної адміністрації,
якщо суб’єктом подання є виконавчий орган Київради (Київська міська
державна адміністрація).

7. Управління організаційного та документального забезпечення Київ�
ради секретаріату Київської міської ради не пізніше ніж через двадцять
п’ять днів з дня пленарного засідання Київради передає рішення Київра�
ди, оформлене відповідно до вимог частин третьої та четвертої цієї стат�
ті, на підпис Київському міському голові.

8. Заступник міського голови — секретар Київради підписує додатки до
рішення Київради.

9. Після пленарного засідання Київради управління організаційного та
документального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ра�
ди в семиденний строк готує протокол та стенограму пленарного засідан�
ня Київради, які підписує головуючий на пленарному засіданні Київради.

10. Після підписання рішення Київради Київським міським головою
управління організаційного та документального забезпечення Київради
секретаріату Київської міської ради присвоює номер та реєструє рішення
Київради.

11. Оригінали рішень Київради, протоколи пленарних засідань та сте�
нограми пленарних засідань Київради, дані про хід голосування та по�
іменна реєстрація депутатів Київради (електронна система “РАДА”), про�
токоли засідань Президії Київради зберігаються в управлінні організацій�
ного та документального забезпечення Київради секретаріату Київської
міської ради.
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12. Протокол і стенограма пленарного засідання Київради є офіційни�
ми документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рі�
шення Київрадою. Ці документи надаються депутатам Київради, фізичним
та юридичним особам управлінням організаційного та документального
забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради за їх письмо�
вим зверненням.

13. Протокол, стенограма пленарного засідання Київради, результати
поіменного голосування розміщуються на офіційному сайті Київради не
пізніше ніж через чотирнадцять днів з дня пленарного засідання Київра�
ди.

14. Засідання Київради протоколюються управлінням організаційного
та документального забезпечення Київради. У протоколі фіксуються:

1) дата, час проведення засідання Київради, тривалість перерви;
2) прізвище та ініціали головуючого на засіданні Київради;
3) прізвища та ініціали відсутніх депутатів Київради (як додаток до про�

токолу);
4) прізвища та ініціали запрошених та присутніх на пленарному засі�

данні Київради осіб;
5) питання порядку денного, винесені на розгляд (у вигляді окремого

рішення), а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішен�
ня;

6) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу
(як додатки до протоколу);

7) заходи щодо дисциплінарного впливу та прізвища тих, до кого вони
були вжиті;

8) запити та запитання депутатів Київради та відповіді на них (як до�
датки до протоколу);

9) повідомлення (як додатки до протоколу);
10) повні результати голосування з прийнятих рішень Київради, в тому

числі поіменних голосувань (як додатки до протоколу);
11) протокольні доручення (як додатки до протоколу).
15. Засідання Київради стенографується. Ведення стенограми та роз�

шифровку здійснює управління організаційного та документального за�
безпечення Київради секретаріату Київської міської ради. Стенограма по�
винна повністю і точно відображати хід обговорень та містити інформацію
про день, місце і час проведення засідання, порядок денний засідання
Київради, прізвище головуючого на засіданні.

16. Запис пленарного засідання Київради зберігається в управлінні ор�
ганізаційного та документального забезпечення Київради секретаріату
Київської міської ради на строк повноваження Київради.

17. Кожен аркуш стенограми підписує із зазначенням прізвища і дати
особа, яка відповідає за її оформлення.

18. Управління організаційного та документального забезпечення Ки�
ївради секретаріату Київської міської ради веде справу засідання, яка
включає:

1) протокол засідання;
2) стенограму засідання;
3) результати поіменних голосувань;
4) копії проектів документів з додатками, які розглядалися на засідан�

ні;
5) інші матеріали, які поширено управлінням організаційного та доку�

ментального забезпечення Київради секретаріату Київської міської ради
серед депутатів у зв’язку з розглядом питань на цьому засіданні;

6) заяви, запити, звернення.
19. В управлінні організаційного та документального забезпечення Ки�

ївради зберігаються архівні документи, що нагромадилися за час діяльно�
сті Київської міської ради.

Структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради відповідно
до номенклатури справ Київради, що складається щорічно, забезпечують
якісне та своєчасне оформлення документів, які підлягають зберіганню,
та в кінці кожного року здають документи за здавальними описами до
управління організаційного та документального забезпечення Київради
секретаріату Київської міської ради.".

1.16. Частину четверту статті 40 Регламенту Київської міської ради ви�
класти в такій редакції:

“4. На розгляд пленарного засідання Київради не вносяться проекти
регуляторних актів, які не пройшли регуляторної процедури, визначеної
Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”, не були розглянуті постійною комісією Київра�
ди, до функціональної спрямованості якої належить питання реалізації
державної регуляторної політики.".

2. По тексту рішення слова “управління організаційного та докумен�
тального забезпечення секретаріату Київради” замінити словами “управ�
ління організаційного та документального забезпечення Київради секре�
таріату Київської міської ради”.

3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київради з питань правопорядку регламенту та депутатської етики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік”

Рішення Київської міської ради № 200/7537 від 15 березня 2012 року
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України та враховуючи розпорядження виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.03.12 № 391 “Про схвалення проекту рішення Київської міської ради “Про
внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”, Київська міська ра�
да

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 29.12.11 № 1100/7336
“Про бюджет міста Києва на 2012 рік” такі зміни:

1.1. У пункті 1:
1.1.1. У підпункті 1.1 цифри “16 869 986,08” замінити цифрами

“16 879 986,08”.
1.1.2. У підпункті 1.2 цифри “2 396 617,6” замінити цифрами

“2 406 617,6”.
1.2. У пункті 2 цифри “16 979 545,42”, “13 879 992,49”, “2 590 261,75”

замінити цифрами “16 991 945,42”, “13 878 497,89”, “2 604 156,35” від�
повідно.

1.3. У пункті 3:
1.3.1. У підпункті 3.1 цифри “613 974,18” замінити цифрами

“617 868,78”.
1.3.2. У підпункті 3.1.1 цифри “102 933,0” замінити цифрами

“106 827,6”.
1.3.3. У підпункті 3.3 цифри “20 598,19” замінити цифрами

“22 998,19”.
1.3.4. У підпункті 3.4 цифри “191 984,15” замінити цифрами

“195 788,75”.
1.3.5. У підпункті 3.4.1 цифри “102 933,0” замінити цифрами

“106 827,6”.
1.4. У пункті 4 цифри “20 000,0” замінити цифрами “17 600,0”.
1.5. У підпункті 5.5 пункту 5 цифри “10 000,0” замітити цифрами

“11 000,0”.
1.6. У пункті 10 цифри “6 424 608,57” замінити цифрами

“6 522 373,77”.

1.7. У пункті 29 слова “Інформаційно�довідкова служба допомоги ки�
янам” замінити словами “комунальна бюджетна установа “Контактний
центр міста Києва”.

1.8. У додатку 13:
1.8.1. У графі 2 “Назва підприємства, організації” позиції 17 після слів

“вул. Будіндустрії, 9�а” доповнити словами “в частині площ земельних ді�
лянок, якими користуються орендарі, що мають пільги по сплаті податку
за землю відповідно до чинного законодавства”.

1.8.2. Доповнити позицією 24 такого змісту:
На погашення заборгова�
ності КП “Київпастранс”,

пов’язаної з забезпеченням функ�
ціонування  проекту “Міська
електричка”.

2. Викласти в новій редакції додатки 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 4, 6, 7, 8, 9 до
рішення Київради від 29.12.11 № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на
2012 рік”.

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднити
це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прийняття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Київський міський голова Л. Черновецький

“24 

Продовження додатку до рішення Київської міської ради від 1 грудня 2011 року № 726/6962. 
Початок у № 26 (1045) за вівторок, 20 березня, № 27 (1046) за середу 21 березня  2012 року

КП ШЕУ "МАГІСТРАЛЬ":

1 Ліквідація ямковості �

поточний (дрібний) ремонт

в межах балансових

об'єктів

тис. м2 3,5 559,77360 275,97267 283,80093 0,00000

2 Поточний ремонт в межах балансових

об'єктів

тис. м2 2,3 367,92600 309,77218 58,15382 0,00000

3 Поточний ремонт та заливка

тріщин

в межах балансових

об'єктів

пм 4000 199,94280 41,89755 158,04525 0,00000

ВСЬОГО: тис. м2 5,8 1127,64240 627,64240 500,00000 0,00000

ВСЬОГО НА 2011 РІК: тис. м2 705,00 109 114,37045 47 709,32870 22 620,08425 38 784,95750

Інші витрати (технагляд,

експертиза кошторисної

документації)

тис.грн. 3171,02955 1146,07130 809,91575 1215,04250

ВСЬОГО: тис.грн. 705,00 112285,40000 48855,40000 23430,00000 40000,00000

Додаток 2
до Комплексного плану робіт

з ремонту вулиць та доріг м. Києва на 2011 рік

ПЛАН
робіт з капітального ремонту, розробки ПКД для виконання капітального ремонту 

та обстеження об'єктів вулично�шляхової мережі міста за кошти міського бюджету,
виділені комунальній корпорації "Київавтодор" на 2011 рік

1 Капіта�

льний

ремонт

Парко�

вого

пішохід

ного

мосту

через р.

Дніпро

В межах

існуючого

мосту

довж.

429,0 м

3,556

тис. м2

12 730,42 319,08 0,00 11 046,03 11 046,03 3 561,03 7 485,00 0,00 грудень

2011

№ п/п Найме�

нування

об'єктів

Межі робіт Згідно з ПКД Виконано

на

01.01.2011

Заборгова�

ність станом

на 01.01.2011

План робіт План фінансування робіт Термін

заверше�

ння робітОбсяг в

одиницях

виміру

Кошторисна

вартість

Всього Міський

бюджет

КФК

100203

Міський

бюджет

КФК 170703

Державний

бюджет

КФК

170703

РАЗОМ ПО

КОРПОРАЦІЇ

30 208,04 5,40 166 430,60 166 436,00 15 000,00 7 500,00 143 936,00

у тому числ :

Проектні роботи 6 395,57 0,25 4 507,48 4 507,73 3 071,82 0,00 1 435,91

Будівельні роботи 22 905,13 0,00 156 180,58 156 180,58 10 686,88 7 260,00 138 233,70

Інші 907,34 5,15 5 742,54 5 747,69 1 241,30 240,00 4 266,39

Капітальний

ремонт

25296,76 0,25 162 225,42 162 225,67 12 027,17 7485,00 142 713,50

у тому числі:

Проектні роботи 1 656,64 0,25 1 223,89 1 224,14 877,10 0,00 347,04

Будівельні роботи 22 905,13 0,00 156 180,58 156 180,58 10 686,88 7 260,00 138 233,70

Інші 734,99 0,00 4 820,95 4 820,95 463,19 225,00 4 132,76

2 Капіталь

ний

ремонт

просп.

50�річчя

Жовтня

Від

Великої

окружної

дороги до

межі

Святошин�

ського

району

15,2 тис.

м2

24 399,44 23 581,08 0,00 4,64 4,64 4,64 0,00 0,00 грудень

2011

у тому

числі:

Проектні

роботи

0,00 0,00 0,00

Будівель

ні роботи

22 905,13 0,00 0,00

Інші 675,94 0,00 4,64 4,64 4,64

3 Капіталь

ний

ремонт

Кахов�

ського

шляхо�

проводу

№ 1, № 2

у

Дніпро�

вському

районі

В межах

споруди

довж.

2x49,6 м

1,304 тис.

м2

6 367,56 912,61 0,00 5 320,76 5 320,76 0,00 0,00 5 320,76 грудень

2011

у тому

числі:

Проектні

роботи

902,26 0,00

Будіве�

льні ро�

боти

5 170,00 5 170,00 5 170,00

Інші 10,35 150,76 150,76 150,76

4 Капіта�

льний

ремонт

тротуа�

рів

мосту

ім. Є.О.

Патона

через р.

Дніпро

В межах

споруди

довж.

1543,2 м

10,49 тис.

м2

28 819,37 330,67 0,25 7 101,74 7 101,99 6 728,95 0,00 373,04 грудень

2011

у тому

числі:

Проектні

роботи

304,87 0,25 347,04 347,29 0,25 347,04

Будіве�

льні

роботи

0,00 0,00 6 570,00 6 570,00 6 570,00

Інші 25,80 0,00 184,70 184,70 158,70 26,00

5 Капіта�

льний

ремонт

вул.

Черво�

ноар�

мійської

Від площі

Либідська

до площі

Льва

Толстого

3,25 км 58 088,37 0,00 0,00 57 750,25 57 750,25 350,25 0,00 57 400,00 грудень

2011

у тому

числі:

Проектні

роботи

0,00 0,00 289,14 289,14 289,14

Будіве�

льні

роботи

0,00 0,00 55 946,60 55 946,60 55 946,60

Інші 0,00 0,00 1 514,51 1 514,51 61,11 1 453,40

6       Капіта�

льний

ремонт

бульва�

ру Лесі

Укра�

їнки

Від бульв.

Дружби

Народів до

вул.

Шовкови�

чної

2,8 км 71 250,76 0,00 0,00 70 437,46 70 437,46 337,46 0,00 70 100,00 грудень

2011

у тому

числі:

Проектні

роботи

0,00 0,00 269,36 269,36 269,36

Будіве�

льні

роботи

0,00 0,00 67 953,40 67 953,40 67 953,40

Інші 0,00 0,00 2 214,70 2 214,70 68,10 2 146,60

7 Капіта�

льний

ремонт

вул.

Дніпро�

водсь�

кої на

ділянці

від вул.

Богати�

рської

до межі

міста в

Оболон�

ському

районі

Від вул.

Богатир�

ської до

межі міста

1,2 км 10 267,50 0,00 0,00 9 917,22 9 917,22 397,52 0,00 9 519,70 грудень

2011

у тому

числі:

Проектні

роботи

162,12 162,12 162,12

Будіве�

льні ро�

боти

9 343,70 9 343,70 180,00 9 163,70

Інші 411,40 411,40 55,40 356,00

8 Капіталь
ний
ремонт
вул.
Червоно
ткацької
з влаш�
туван�
ням
правого
поворо�
ту від
вул.
Черво�
ногвар�
діиської
до вул.
Мурма�
нської

Від вул.

Червоно�

гвардіись�

кої до вул.

Мурман�

ської

22,5 тис.

м2

25 960,00 153,32 0,00 647,32 647,32 647,32 0,00 0,00 грудень

2012

у тому

числі:

Проектні

роботи

150,00 0,00 156,23 156,23 156,23

Будівель

ні роботи

0,00 0,00 440,09 440,09 440,09

Інші 3,32 0,00 51,00 51,00 51,00

Перспективне проектування 4 911,28 0,00 3 892,72 3 892,72 2 655,22 15,00 1 222,50

у тому числі:

Проектні роботи 4 738,93 0,00 3 283,59 3 283,59 2 194,72 0,00 1 088,87

Інші 172,35 0,00 609,13 609,13 460,50 15,00 133,63

9 Капіталь

ний

ремонт

Венеці�

ансько�

го мосту

через

Венеці�

анську

протоку

р.

Дніпро

В межах

споруди

довж.

145,0 м

1,501 тис.

м2

15 000,00 0,00 0,00 892,03 892,03 69,53 0,00 822,50

Продовження у наступних номерах

у тому

числі:

Проектні

роботи

299,50 0,00 0,00

Будівель

ні роботи

0,00 0,00 10 756,79 10 756,79 3 496,79 7 260,00

Інші 19,57 0,00 289,24 289,24 64,24 225,00

99 з 1
квітня
по 31
грудня

Державне
територіально�
галузеве об’єд�
нання “Півден�
но�Західна за�
лізниця”
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 23 березня 2012 року

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

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності м. Києва про

проведення он рс №89-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, з метою їх приватизації

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
19.09.2011 р. за № 1096/19834.

Вимо ами до претендентів для часті v он рсі с 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 дo 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 06.04.2012 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 02.04.2012 ро зa адресою:
м. Київ, в л. Хрещати , 10, ім. 510. Телефон за ально о відділ : 279-27-19.

О олошення
Дочірнє підприємство "Управління спеціальних машин № 2" Від рито о а ціонерно о

товариства "Б дмеханізація", я е розташоване за адресою: 01013, м. Київ, пров ло
Деревообробний, 3 повідомляє про намір одержати дозвіл на ви иди в атмосферне
повітря забр днюючих речовин від стаціонарних джерел.

План ється проведення інвентаризації ви идів та обґр нт вання обся ів ви идів метою я их є
визначення фа тичних величин ви идів для форм вання підстав для продовження термін дії
дозвол на ви иди забр днюючих речовин.

Підприємство спеціаліз ється на е спл атації та ремонті б дівельно-дорожно о авто-
транспорт . Ви иди здійснюються під час технічно о обсл ов вання та ремонт . Основними
забр днюючими речовинами є діо сид азот , о сид в лецю, діо сид сір и.

Усі ви иди знаходяться межах доп стимих норм, перевищення санітарних норм на межі
санітарно-захисної зони не виявлено.

Збір за важень ромадсь их ор анізацій та о ремих ромадян з данно о питання проводить
Голосіївсь а райдержадміністрація, я а знаходиться за адресою: 03039, м. Київ, проспе т 40-річчя
Жовтня, 42 (тел. (044)226-24-57) протя ом місяця з дня п блі ації о олошення.

Київсь а місь а
державна

адміністрація
повідомляє, що термін про-
ведення он рс по зал чен-
ню інвестора до б дівництва
інфрастр т ри р хомо о
(мобільно о) зв'яз в Київ-
сь ом метрополітені ( мови
он рс оп блі овані азе-
ті "Хрещати " від 06.03.2012
№ 32 (4052)) продовжено
до 29.03.2012 ро .

Дніпровсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає Г д ов
Марію Андріївн в я ості від-
повідача по цивільній справі
№ 2/2604/918/12 за позовом ПАТ
"Сведбан " до Г д ової Марії
Андріївни про стя нення зобор-
ованості.
С дове засідання відб деться

05.04.2012 ро о 10.30 в примі-
щенні Дніпровсь о о районно о
с д м. Києва за адресою:
м. Київ, в лиця Кошиця, б д. 5,
аб. № 104.
Ваша яв а в с дове засідання є

обов'яз овою.
С ддя В.В. Ма арч

Інстит т хімії висо омоле лярних спол НАН У раїни о олош є он рс на передач в оренд с ладсь их
та виробничих приміщень:

Кон рс по здачі приміщень в оренд відб деться 3 вітня
2012 р. об 11.00 в приміщені малої онференц-зали інстит т за
адресою: 02160, м. Київ, Хар івсь е шосе, б д. 48.

Пропозиції часни ів он рс надаються в запечатаном
онверті, з печат ою часни а он рс та з написом "На
он рс" до 3.04.2012 р. за адресою: 02160, м. Київ-160,
Хар івсь е шосе, б д. 48.

Довід и: www.usnan.org.ua/ua/konkurs,

за телефонами: 559-11-61, 559-48-95 з 9.00 до 17.00;

приймальня інстит т — 559-13-94

№
п/п

Назва та номер
приміщення

Реєстровий номер
б дівлі

За альна /
орисна

площа, в.м.

Можливе
ви ористання

Термін
оренди

1.
Виробниче приміщення № 1

в авто лавном орп сі
05417041.1.АААДЖЖ358 157,43/129,56 Виробництво 31.12.2013 р.

2.
С ладсь е приміщення № 1
в авто лавном орп сі

05417041.1.АААДЖЖ358 96,88/75,60 С лад 31.12.2013 р.

3.
Нежитлове с ладсь е

приміщення в бо сі № 24
05417041.1.ЕАУРБД045 36,66/36,66 С лад 31.12.2013 р.

О олошення про намір передати в оренд державне майно Інстит т фізіоло ії ім О.О. Бо омольця
НАН У раїни

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м Київ, в л. Бо омольця, 4, імн. № 125.
Детальна інформація по тел. 256-25-54; 256-24-09.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим вача,

телефон

Повна хара теристи а та місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстр, номер
нер х. майна

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання
об'є та оренди

Вартість 1 в.м
за нез. оцін ою

Ма с. можл.
стро оренди

01024, м. Київ,
в л. Бо омольця, 4

Кімната № 7 на 2-м поверсі лабораторно-
виробничо о орп с (ОКП)

10303 17,5 офіс
станом на 31.12.2011

6 508,57
2 ро и 11 міс.

/---/
Частина приміщення на 13-м технічном поверсі
16-поверхово о лабораторно-виробничо о орп с

для розміщення обладнання
10302 8,06

Розміщення операторів
теле ом ні ацій

Станом на 31.01.2012
8 734,25

2 ро и 11 міс.

/---/
Частина дах для розміщення 3 антенофідерних

пристроїв
10302

Розміщення операторів
теле ом ні ацій

Станом на 31.01.2012
104 351,34

2 ро и 11 міс.

№ п/п Адреса об'є та

1. Нежилі приміщення площею 92,50 в.м - м. Київ, в л. Борисо лібсь а, 5, літ. "В"

2. Нежилий б дино площею 1300,00 в.м - м.Київ, в л. Патріса Л м мби, 9

3. Нежилий б дино площею 588,20 в.м - м.Київ, в л. П. Майбороди, 25, літ."Б"

4. Нежилий б дино площею 3247,00 в.м - м.Київ, Набережне шосе, 2

5. Нежилий б дино площею 759,00 в.м - м.Київ, в л. Юн ерова, 71

6. Нежилі приміщення площею 304,00 в.м - м.Київ, просп. Червонозоряний, 4-А

7.
Гаражі-спор ди площею 314,40 в.м та приб дова площею 85,3 в.м - м. Київ,
в л. Братсь а, 1/9, літ. "А"

8. Об'є т незавершено о б дівництва - м.Київ, в л. Ярославів Вал, 3, літ. "Б"

9. Нежиле приміщення площею 13,00 в.м - м.Київ, пров л. Михайлівсь ий, 3/16, літ. "В"

10. Нежилі приміщення площею 30,80 в.м - м.Київ, просп. Перемо и, 104, літ."А"

11. Нежилий б дино площею 1434,10 в.м - м.Київ, б льв. Шевчен а, 23, літ."А"

12. Нежилі приміщення площею 71,40 в.м - м.Київ, в л. Щерба ова, 54, літ."А"

13. Нежилі приміщення площею 276,5 в.м - м. Київ, б льв. Р санівсь ий, 4, літ. "А"

14. Нежилі приміщення площею 81,70 в.м - м.Київ, в л. Червонот аць а, 27/2, літ. "А"

15. Нежиле приміщення площею 18,20 в.м - м.Київ, в л. Льва Толсто о, 5, літ. "Б"

16. Нежилі приміщення площею 100,70 в.м - м.Київ, в л. Оболонсь а, 39, літ. "А"

17. Нежилі приміщення площею 100,00 в.м - м.Київ, в л. Хрещати , 44, літ. "А"

п и с а н а а р х а т
а а н і і л р р
п е т о р а л ь е о
е м р щ н
р а р о а а р а
н а л і л и с т о р
и б я з ь а р и
й є т і т о р а с

Відповіді на сканворд 

РЕПЕРТУАР
Київсь о о а адемічно о театр “КОЛЕСО”

на березень 2012 р.

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

Інформаційний спонсор

24 с бота
25 неділя

Ярослав Стельмах ЕММА «Cпо са та бажання»
за романом Г.Флобера «Мадам Боварі»

30 п’ятниця
Петер Ханд е СКАНДАЛ З ПУБЛІКОЮ
е спериментальний розі раш для інтеле т альних
театралів чи для театральних інтеле т алів

31 с бота
Франсіс Вебер «ВИПАДОК У ГОТЕЛІ ДЮ КОМЕРС»
дете тивно-е сцентрична омедія
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Спортивні новини

Бокс. Матч�реванш між Хуком та Афолабі 
відбудеться 5 травня
Всесвітня бо серсь а ор анізація (WBО) повідомляє, що важ ова о-

ви -чемпіон Мар о Х (34 перемо и — 2 пораз и, 25 КО) і Ола Афо-
лабі (19 перемо — 2 пораз и, 9 КО) домовилися про поєдино , я ий
відб деться п'ято о травня. Подія пройде в німець ом Ерф рті. На а-
даємо, що в р дні 2009- о ро Х здоб в перемо над Афолабі за
оч ами. Варто відзначити, що це б де повернення Мар о Х а важ
ва після пораз и від росіянина Оле сандра Повєт іна с перваж о-
м дивізіоні. Тим часом олишній абсолютний чемпіон світ в с пер-
важ ій вазі Ленно с Льюїс зробив чн заяв , мовляв, він повернеть-
ся до трен вань, я що йом заплатять 100 мільйонів. "На даний мо-
мент с перваж ий дивізіон мертвий. Н дно дивитися, оли в певний
момент с ддя з пиняє чер овий бій. Поєдин и повинні мати епічний
хара тер. Я би мені дали 100 мільйонів, я б зняв піжам і поверн вся
до зал ",— заявив Льюїс

Велоспорт. В Іспанії пройшов третій етап 
багатоденної велогонки
У серед в Іспанії на ба атоденній вело онці Світово о т р "В ельта

Каталонії" пройшов третій етап, я ий через сильний сні опад б в с о-
рочений — замість передбачених 210,9 м онщи и подолали лише
155 м. Швидше за всіх фініш вав словенець Янез Брай овіч (Астана).
Др е місце посів поля Міхал Голас (Omega Pharma — Quick Step),
зам н в трій най ращих італієць Маттео Каррара (Vacansoleil —
DCM). У раїнець Денис Костю (Lampre — ISD) фініш вав 103-м. Ба а-
то часни ів знялися з етап через не од . У за альном залі продов-
ж є лідир вати швейцарець Міхаель Албазин (HTC — Highroad), що ви-
рав два перших етапи. У раїнець Денис Костю займає 90- пози-
цію

Теніс. Катерина Бондаренко вийшла до другого
раунду на турнірі в Маямі
В Маямі (США) на т рнірі WTA з призовим фондом $ 4 828 050 в оди-

ночном розряді завершилися матчі першо о ола зма ань. 75-я ра-
ет а світ 25-річна раїн а Катерина Бондарен о подолала бар'єр
першо о ола, перемі ши в непростом поєдин проти 98- о номера
рейтин WTA 21-річної представниці Польщі Урс ли Радвансь ої. Матч
тривав 2 одини 45 хвилин і завершився з рах н ом 3:6, 7:6, 6:4 на о-
ристь раїн и. Наст пною с перницею Катерини Бондарен о стане
Даніела Хант хова зі Словаччини

Шахи. Ілля Нижник переміг головного 
конкурента на турнірі у Болгарії
У бол арсь ом місті Пловдиві відб вся др ий т р престижно о т р-

нір "Європейсь ий індивід альний шаховий чемпіонат". У раїнсь ий
росмейстер Ілля Нижни , раючи білими, перемі рейтин -фаворита
зма ань Аніша Гірі з Голландії. На 21-м ход Гірі прип стився помил-
и, а на 29-м апіт лював. Та им чином, Ілля Нижни після двох т рів
має в своєм а тиві 100-відсот овий рез льтат

У Києві стартує фестиваль з плавання
"Містер Батерфляй"
Його організовано для всіх, хто підтримує здоровий спосіб життя

Температура +8°С

Атм. тиск 751 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 79 %

Температура +15°С

Атм. тиск 749 мм рт. ст.

Вітер 8 м/с

Вологість повітря 58 %

Температура +12°С

Атм. тиск 748 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 70 %

Прогноз погоди на 23 березня 2012 року

ОВНИ, ви налаштовані ероїчно форс вати події, але, на жаль,
не зможете взяти сит ацію під онтроль, в апломбном пориві
б ти поперед , стати най ращими, самоствердитися схильні на-
ш одити ар'єрі, заплям вати реп тацію, на ли авши нів ерів-
ництва. Для збереження сердечної армонії не ш айте любовної
розради на стороні, а охайтеся з бла овірними.
ТЕЛЬЦІ сяють чарівністю, ходити в нелюбах не за рож є, об-

ранці палають до вас жа ою, тож не заб дьте відповісти взаємні-
стю. Коріться обставинам, вони мають армічний підте ст, само-
та — пре расний радни і помічни при розпл т ванні нито три-
во , с перечностей, помило , я их протя ом ро на опичилося
ба ато.
БЛИЗНЯТА, арена оптимальної самореалізації — с спільні та

др жні терени. В оле тиві ви неформальний лідер, здатний ма-
ніп лювати р повим рес рсом для задоволення власних інтере-
сів. Др жнє оло стрім о поповнюється особами, що дихають з
вами одним д хом.
РАКИ, віддайте швартови! Поп тний вітер спіх над ває про-

фесійні вітрила в перспе тивном напрямі, тіль и смиріть амбі-
ції, прибор айте бійцівсь ий он рентс ий д х, ворожнечі з ді-
ловими союзни ами (то ваші вбивці!) не повинно б ти. І не зд -
майте ні о о "підсидж вати"!
ЛЕВИ асоціюються з центром тяжіння Всесвіт , дов ола я о о

вертяться ала ти и. Піартеся, займайтеся роз р ч ванням імід-
ж , боріться за реноме відмінно о підле ло о! Персональна філо-
софія б ття в зв'яз з д ховним про ресом різ о міняється, то-
м доведеться розпрощатися з людьми, я і не впис ються в нові
"нормативи".
ДІВИ енер ійні, се с ально привабливі, здатні стати жаданою

м зою обранцям. А життя повне спо с!.. Втім, про "ліві" при о-
ди заб дьте, ті п стощі до добра не привед ть, вам потрібно від-
новити серйозні стос н и з с п тни ами, я і впис ються в запо-
вітний ідеал.
ТЕРЕЗИ, бійтеся перетворитися на до матично о онсервато-

ра, чим спрово єте опозиційн війн , що не ативно позначиться
на ар'єрном сходженні, особистій реп тації, домашніх справах.
Конс льт йтеся, підбирайте психоло ічний люч до сердець за-
лежних від вас людей, оле , помічни ів, б дьте роз мни ами.
СКОРПІОНИ на пі професійної майстерності, тр дя а на всі

р и, ви ори інал і винахідни , я ом дано опан вати новаційні
техноло ії і йти в но з на овим про ресом, ставши взірцем для
онсервативних оле .
СТРІЛЬЦІ, життя пре расне своїй непро нозованості! Тво-

ріть, охайтеся, розважайтеся, в мистецтві зваблювання проти-
лежної статі вам рівних не б де, але ви не повинні очі вати мит-
тєвої віддачі від поч ттєвих інвестицій, вона прийде з одом. Від-
давайте я омо а більше в нав олишній простір енер ії любові,
одночасно дбайте про аманець, азарт до транжирства може
призвести до ба р тства.
КОЗОРОГИ, в сім'ї ви запальний лідер, роза ледачих домо-

чадців і омандир для тих, хто с чив по б рхливих сімейних тор-
жествах, походах на природ , в іно, театр, розважальних т сов-
ах, візитах в ості. Т т ваш ип чий ент зіазм знайде вихід і б -
де затреб ваний.
ВОДОЛІЇ, спіл вання з людьми, орот і поїзд и, др жні поси-

день и, с спільні т сов и, свіжі враження потрібні, я повітря, для
підняття тон с , обмін діловим досвідом, професійними знання-
ми. Ува а, я що припече сховатися від с єти, піти від життєвих
проблем, ви не відпочинете наодинці, а створите стресов а р
нав оло себе.
РИБИ за лопотані пош ами приб т овї роботи й досить

спішно. К йте залізо, по а аряче, майб тнє ар'єри ваших р -
ах. Головне — б ти в зла оді з армічним "хоч ", я е несе фа-
тальні р йнації!

Астролог Любов ШЕХМАТОВА

Г О Р О С К О П
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ранок день вечір

"Донецьк" поступився 
"Летувос Рітас"
Українці програли перший матч 1/4 фіналу баскетбольного Єврокубку
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Відб лися перші матчі в рам ах 1/4
фінал Євро б . Єдиний представ-
ни У раїни цих зма аннях БК "До-
нець " провів свій матч остях
проти "Лет вос Рітас". Протя ом сі-
єї з стрічі вітчизняна оманда б ла
ролі наздо аняючої і підс м по-
ст пилася литовсь ом оле тив .
Гра звершилася з рах н ом 76:65 на
ористь осподарів. Матч-відповідь
відб деться через тиждень 27 бе-
резня.

На двобій у Вільнюсі вболівальники чекали з

особливою цікавістю, адже обидва клуби більш

ніж впевнено пройшли крізь сито відбору, зазнав�

ши лише по дві поразки у двох групових раундах.

Перед самою зустріччю головний тренер "До�

нецька" Саша Обрадович наголосив, що литов�

ська команда є фаворитом у цій парі, проте його

підопічні зроблять усе можливе, аби потрапити у

наступний раунд. Натомість наставник "Летувос

Рітас" Олександр Джикіч був менш люб'язним до

команди суперника: "Так, "Донецьк" сильна

команда, свідченням цього є те, що вони дійшли

до цієї стадії турніру. Проте я б не сказав, що ця

гра стане для нас найголовнішою у сезоні. Ми

здобули багато важливих перемог, та й до кінця

сезону ще далеко. Нам відомі сильні сторони до�

неччан, і ми знаємо, як протидіяти їм".

Гру команди розпочали дуже обережно. Ніхто з

суперників не хотів поспішати, адже у таких мат�

чах будь�яка помилка може призвести до пораз�

ки. Першими рахунок відкрили литовські баскет�

болісти — відзначився Йонас Валанчюнас. На ре�

зультативний кидок господарів майданчика до�

неччани відповіли двома влучаннями Івана Раде�

новича, саме цей епізод став єдиним у цій зустрі�

чі, коли український клуб вів у рахунку, надалі іні�

ціативою володіли баскетболісти "Летувос Рітас".

У середині першої чверті господарі несподівано

підвищили темп гри, чого донецькі баскетболісти

зовсім не очікували, як наслідок за результатами

цього проміжку часу вони поступалися 9:18.

На початку другої чверті "тиграм" вдалося від�

новити інтригу у протистоянні, скоротивши від�

ставання до 4 очок, проте вже за кілька хвилин

"Летувос Рітас" зумів збільшити свою перевагу до

34:23. Як не намагалися донеччани наздогнати су�

перника, проте "червоно�чорні" виглядали дуже

впевнено як в захисті, так і в атаці, тому на вели�

ку перерву команди пішли за рахунку 41:31 на ко�

ристь литовців.

Третю чверть донеччани провели просто катас�

трофічно. Низка помилок дозволила супернику

збільшити відрив до 15 очок, а коли Бабраускасу

вдався кидок з триочкової зони, стало зрозуміло,

що українським баскетболістам вже не перемог�

ти у цьому матчі. Тепер єдиним завданням для

підопічних Саші Обрадовича стало не дати "Лету�

вос Рітас" забезпечити собі комфортну різницю

перед матчем�відповіддю. Проте на останню

чверть команди вийшли за рахунку 61:49 на ко�

ристь литовців.

На початку четвертої десятихвилинки гравці

"Донецька" здійснили майже неможливе — завдя�

ки точним кидкам Рамела Каррі та Івана Радено�

вича "тигри" скоротили відставання до 4 очок.

Проте господарі майданчика швидко оговталися

після такого неочікуваного пресингу і відновили

перевагу у рахунку — 73:63. Надалі на майданчику

переважали більше емоції, аніж сама гра, тому і

рахунок матчу майже не змінився. У підсумку

"Донецьк" поступився 65:76

1806 — ан лійсь ий парламент
прийняв за он про заборон ра-
ботор івлі.
1841 — в Лондоні Річард Біерд

від рив перше в Європі фотоате-
льє. Ро ом раніше подібний за-
лад б в створений Але сандром
Уол отом Нью-Йор .
1900 — народився Іван Коз-

ловсь ий, видатний раїнсь ий
оперний співа (ліричний тенор).
1912 — народився Вернер фон

Бра н, німець ий вчений-ра ет-
ни ; працюючи Німеччині під час
2-ї світової війни, створив ра тет
V-2 ("Фа -2"), працюючи США,
очолював амери ансь ра етн ,
а потім осмічн , про рами.
1933 — німець ий парламент

прийняв за он, що надавав Адоль-
ф Гітлер ди таторсь і повнова-
ження — право ер вати держа-
вою шляхом видання де ретів.

Відповіді на с анворд на 7-й стор.

Цей день в історії 23 березняС К А Н В О Р Д
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Турнір "Містер Батерфляй" було

започатковано у 2008 році видат�

ним українським плавцем Дени�

сом Силантьєвим — чемпіоном

світу та Європи, чотириразовим

володарем Кубку світу, срібним

призером Олімпійських ігор у Сід�

неї з плавання. "Цього року наш

турнір має особливе значення,—

розповів "Хрещатику" Денис Си�

лантьєв.— 2012 оголошено Роком

спорту в Україні, і наразі це дуже

актуально. Як це не прикро визна�

вати, але в нашій країні просте�

жується негативна тенденція —

щороку кількість бажаючих дотри�

муватись здорового способу життя

стрімко зменшується. Наразі лише

2 % населення відвідують спортив�

ні зали. Що стосується плавання,

то, згідно зі статистикою, лише 30

відсотків юнаків призовного віку

вміють плавати, і це дуже і дуже

мало". Як наголосив пан Силан�

тьєв, державі потрібно створити

попит на спорт, адже він нічим не

відрізняється від будь�якого іншо�

го товару.

Цьогорічний фестиваль проходи�

тиме в рамках Київської міської

спартакіади "Здоровий киянин",

про це розповів начальник Голов�

ного управління сім'ї, молоді та

спорту Володимир Вовк. "Спорт

став одним з дев'яти пріоритетних

напрямків стратегії розвитку міста

Києва до 2025 року, і вже сьогодні

нам необхідно реалізовувати це зав�

дання,— заявив пан Вовк.— Саме

тому ми започаткували Київську

міську спартакіаду "Здоровий ки�

янин", яка передбачає проведення

комплексу фізкультурно�спортив�

них заходів з 20�ти видів спорту.

Фестиваль "Містер Батерфляй" по�

винен стати одним з найважливі�

ших спортивних стартів". За слова�

ми очільника Головного управління

у справах сім'ї, молоді та спорту,

плавання — це один з небагатьох

масових видів спорту, через який

можна привити киянам любов до

активного та здорового способу

життя.

В змаганнях з плавання візьмуть

участь переможці відбіркових

районних турнірів та змагань на

підприємствах, серед яких державні

службовці, працівники комуналь�

них підприємств, системи охорони

здоров'я, соціальної сфери та ко�

мерційних структур міста Києва.

Також у турнірі візьмуть участь ви�

хованці столичних дитячо�юнаць�

ких спортивних шкіл. Головною ме�

тою фестивалю стане пропаганда

здорового способу життя та попу�

ляризація плавання серед киян

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

24 березня (басейн ЦСКА) відб деться фестиваль з
плавання "Містер Батерфляй". З цієї на оди в КМДА
відб лася з стріч ор анізаторів зма ань з ж рналіста-
ми. Фестиваль проводитиметься за ініціативи Київсь ої
місь ої ор анізації фіз льт рно-спортивно о товари-
ства "Спарта " та за підтрим и КМДА. Співор анізато-
ром заход став Фонд підтрим и молодіжно о та олім-
пійсь о о плавання імені Дениса Силантьєва.


