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Пейзажну алею остаточно
повернули місту
Київрада підтримала ініціативу Олександра Попова та проголосувала 
за припинення МЗС України права користування землею на цій території

Владнали земельні питання
У блоці земельних питань депутати

розглянули скандальні проекти рі�

шень. Йдеться про розірвання дого�

ворів оренди земельних ділянок на

Андріївському узвозі. Так, пропону�

валося припинити дію таких догово�

рів за трьома адресами. Про це під

час брифінгу повідомила заступник

міського голови — секретар Київради

Галина Герега.

“Ми сьогодні розглядатимемо дуже важ�

ливі три проекти рішення, що стосуються

розірвання договорів оренди земельних ді�

лянок на Андріївському узвозі. Це Андріїв�

ський узвіз, 33/6 (фірма “Сулла” повинна

була побудувати ресторан з магазином з

продажу товарів мистецтва і виставковий

зал), Андріївський узвіз, 14�16 (приватне

підприємство “Марком” мало побудувати

готельний комплекс із закладами громад�

ського харчування) і Андріївський узвіз,

20�а (товариство “Пегас+” планувало об�

лаштувати сезонний торговий майданчик

із закладом громадського харчування)”, —

пояснила Галина Герега.

Два із згаданих вище орендних договорів

було розірвано, мова йде про Андріївський

узвіз, 33/6 та 20�а. Що стосується земель�

ної ділянки на Андріївському узвозі, 14�16,

то розгляд цього питання депутати пере�

несли, скоріше за все його будуть розгля�

дати на наступному пленарному засіданні,

що відбудеться за місяць.

Ще однією перемогою вчорашньої сесії

стало прийняте рішення про позбавлення

МЗС України права власності та користу�

вання земельною ділянкою на перетині

провулку Десятинного та Пейзажної алеї.

За це рішення проголосували 93 депутати.

Нагадаємо, раніше голова КМДА Олек�

сандр Попов неодноразово наголошував,

що не допустить на цій території будь�яко�

го будівництва.

Між тим, депутати Київради не змогли

внести зміни до Статуту територіальної

громади Києва, згідно з яким деяким вули�

цям міста надавалося право мати власні

статути. За дане рішення проголосували 74

депутати за необхідних 92�х голосів. Опо�

зиційні фракції БЮТ та УДАР з невідомих

причин не взяли участь у голосуванні.

У пояснювальній записці до цього доку�

мента зазначено, що проект був розробле�

ний з метою врахування інтересів громадян

тих вулиць, які в установленому законом

порядку отримали статус пам’яток містобу�

дування місцевого значення. Документом

пропонувалося затвердити зміни до Стату�

ту територіальної громади міста Києва, які

надали б право Київраді приймати статути

вулиць, що мають статус пам’яток містобу�

дування місцевого значення.

Закінчення на 2	й стор.

Василь СЕНЧУК: 
"У Києві працює майже 430 тисяч
суб'єктів підприємництва"
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Чорнобильці почали отримувати
одноразову адресну матеріальну
допомогу 
За інформацією ГУ праці та соціально о захист
КМДА, із середи її почали видавати відділеннях
Ощадбан
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Екопарковки оберігатимуть зелені
зони столиці 

Впродовж місяця районні сл жби опрацюють
поадресний перелі територій, де доцільне
впровадження систем е оло ічних пар вальних
майданчи ів
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Спортивна громадськість столиці вима�

гає збільшити фінансування галузі, зокре�

ма передбачати видатки на розвиток спор�

ту в обсязі, не меншому за обсяги фінансу�

вання системи охорони здоров’я. Зазначи�

мо, що це приблизно 1 % від витратної час�

тини бюджету. Крім того, спортсмени хо�

чуть зменшення розміру орендної плати за

користування комунальним майном міста

до 3 % та податку за землю, де розташовані

спортивні об’єкти, до 0,1 %.

За словами депутата Київради, голови

фракції “Спортивний Київ” Віктора Грі�

нюка, у пікетуванні взяли участь приблиз�

но 300 майстрів спорту України, 6 олімпій�

ських чемпіонів, чемпіони світу, рекордс�

мени. “Близько ста федерацій спорту об’�

єдналися і створили Форум спортсменів

столиці. Ми просимо підтримати спортив�

ні школи Києва, спортивні об’єкти, бази,

аби зменшити податкове навантаження на

спортивні організації, які орендують при�

міщення комунальної власності міста, до 

3 %. Ми знаємо, що зараз є й 15 і 20 %. Це

дуже великі цифри. Також просимо змен�

шити податок на землю”,— прокоменту�

вав “Хрещатику” Віктор Грінюк.

До спортсменів вийшов голова КМДА

Олександр Попов, він пообіцяв розпочати

роботу над вирішенням зазначених проб�

лем, зокрема підготувати потрібні проекти

рішень до наступної сесії Київради. За сло�

вами очільника міста, співпраця влади і

спортивної громадськості гарантовано бу�

де позитивною.

“Ті пропозиції, які стосуються змен�

шення орендної плати на об’єкти, які ви

сьогодні орендуєте, можна вирішити про�

тягом місяця. Ми вдячні Форуму спортс�

менів Києва за активну позицію, яку ми,

безперечно, підтримуємо. Так само будемо

вирішувати питання, що стосуються плати

за землю. Не може бути прирівняна діяль�

ність фізичної культури та спорту до під�

приємницької діяльності. Тому, безумов�

но, всі федерації мають отримати пільгу,

яка б не спонукала їх шукати кошти на

оплату таких видатків. Я переконаний в

ефективності нашої співпраці, і всі питан�

ня, які ви сьогодні озвучили, будуть вирі�

шенні позитивно”, — звернувся Олек�

сандр Попов до учасників зібрання.

Голова КМДА також додав, що за остан�

ні роки було зроблено дуже багато “зе�

мельних” помилок. Йдеться про передачу

в приватну власність тих територій, де ма�

ли б розвиватися та будуватися нові спор�

тивні споруди, спортивні бази. “Більше

двох тисяч гектарів землі вже сьогодні по�

вернуто у власність громади. І я абсолютно

переконаний, що такі території, як парк

Дружби народів, Гідропарк, Труханів ос�

трів, повинні бути об’єктами, де розви�

ватиметься спорт”, — резюмував Олек�

сандр Попов.

Заступник голови депутатської фракції

“Спортивний Київ” Олексій Самохін ка�

же, що виконати вимоги спортсменів ціл�

ком реально найближчим часом. “Рідко

так трапляється, що спортсмени виходять

на пікети, бо це дуже дисципліновані лю�

ди. Але тепер вони зрозуміли, що потрібно

боротися за свої права. Ми багато коштів

вкладаємо в розвиток медицини, але забу�

ваємо при цьому, що ефективніше інвесту�

вати у профілактику, а не в лікування. А

спорт — це профілактика багатьох захво�

рювань. Вимоги спортсменів реально ви�

конати найближчим часом, як про це ска�

зав голова КМДА”, — зазначив “Хрещати�

ку” Олексій Самохін.

Депутат переконаний, що дані проекти

рішень знайдуть одностайну підтримку в

сесійній залі Київради

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вчора під стіни Київради вийшли столичні спортсмени з вимо-
ами збільшити фінанс вання ал зі, встановити піль и на
сплат земельно о подат , знизити орендн став за землю
та за алом підтримати фізичн льт р та спорт столиці. До
спортсменів вийшов олова КМДА Оле сандр Попов і пообіцяв
за місяць посприяти вирішенню всіх заявлених пі ет вальни а-
ми питань.

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вчорашнє засідання Київради б ло щедрим на резонанси — в
сесійній залі хвалили низ рішень, що мають ви лючне зна-
чення для міста. Зо рема Пейзажн алею, я а тривалий час
переб вала під за розою заб дови, остаточно поверн ли
власність ромади. Та им чином, иївсь а влада захистила цей
мальовничий точо міста, про що неодноразово на олош вав
олова КМДА Оле сандр Попов. Вчора та ож б ли прийняті рі-
шення про розірвання дея их до оворів оренди земельних ді-
ляно на Андріївсь ом звозі.
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До розвитку туризму в столиці 
залучатимуть райони
До процес розвит т ризм в столиці зал ча-

тим ть районні держадміністрації. Про це під час
виїзно о засідання міжвідомчої ради з т ризм та
е с рсій с азав перший заст пни олови КМДА
Оле сандр Маз рча та на адав, що т ризм —
один із основних напрям ів, визначених Страте-
ією розвит Києва до 2025 ро . “Створено т -
ристичний портал (www. visitkyiv. com. ua) Києва
та проведено модифі ацію даних для розміщення
на т ристично-інформаційних терміналах, я і б -
д ть встановлені в центральній частині міста, за-
лізничном та автово залах, аеропортах, станціях
метрополітен тощо. Крім то о, проведено сер-
йозн робот з ви отовлення ре ламно-інформа-
ційної полі рафії. Це б лети, артосхеми, довід-
ни и. У поточном році проведено тендер на ви-
отовлення др ованої прод ції на 10 мовах в об-
сязі понад 55 тис. примірни ів”, — зазначив Оле -
сандр Маз рча

Київ активно працює 
над зменшенням обсягів 
шкідливих викидів
Приєднавшись до “У од мерів”, Київ а тивно до-

л чився до за альноєвропейсь о о процес змен-
шення обся ів ш ідливих ви идів, що спричиняють
лобальне потепління. Про це повідомив перший
заст пни олови КМДА Оле сандр Маз рча . На а-
даємо, що рам ах проведення “Днів енер оефе -
тивності місті Києві”, 8 листопада мин ло о ро
столиця приєдналася до Європейсь ої ініціативи
“У ода мерів”. Оле сандр Маз рча за важив, що
ефе тивне споживання енер етичних рес рсів —
оловний пріоритет діяльності місь ої влади під-
вищенні енер етичної безпе и столиці. Та , відпо-
відно до “У оди мерів”, Київ до 2020 ро має за-
безпечити с орочення ви идів парни ових азів на
20 %, зменшити енер оємність валово о ре іональ-
но о прод т та забезпечити енерацію 20 % зеле-
них і альтернативних джерел. Реалізація ініціативи
“Ощадлива енер ети а”, я а б ла в лючена до
Страте ії розвит міста Києва до 2025 ро , є за-
пор ою підвищення енер етичної безпе и міста та
спрямована на поліпшення стр т ри енер озабез-
печення столиці



2

МІСТО
Хрещатик 27 квітня 2012 року

Новини

Чорнобильці почали отримувати одноразову
адресну матеріальну допомогу
За інформацією Головно о правління праці та соціально о захист

КМДА, із середи відділеннях Ощадбан розпочали виплат однора-
зової адресної матеріальної допомо и чорнобильцям. Від чора мате-
ріальн допомо від столичної влади та ож виплач ватим ть відді-
леннях У рпошти. На адаємо, що відповідно до розпорядження оло-
ви КМДА Оле сандра Попова, одноразов адресн матеріальн допо-
мо отримають 4 тисячі 319 иян, я і постраждали внаслідо аварії на
Чорнобильсь ій АЕС. Зо рема діти з інвалідністю, я а пов’язана з а-
тастрофою, і потерпілі діти-сироти отримають по 200 ривень. Учас-
ни и лі відації наслід ів аварії на ЧАЕС, інваліди І р пи, а та ож вдо-
ви та вдівці лі відаторів отримають по 250 ривень. Крім то о, однора-
зов адресн матеріальн допомо ветеранам війни та жертвам на-
цистсь их переслід вань почн ть виплач вати вже 3 травня

У місті відбулися заходи з вшанування пам’яті
жертв Чорнобильської катастрофи
Голова КМДА Оле сандр Попов разом із прем’єр-міністром У раїни

Ми олою Азаровим, членами ряд , представни ами Адміністрації
Президента, народними деп татами У раїни та іль ома сотнями иян
вшан вали пам’ять лі відаторів наслід ів та жертв Чорнобильсь ої а-
тастрофи. Вони по лали віти до Меморіально о р ан ероїв Чор-
нобиля на території цер ви Св. Архан ела Михаїла та до пам’ятно о
зна “Воїнам Чорнобиля”, що с вері на розі проспе т Мир та в л.
Тампере.
“Чорне лихо Чорнобильсь ої тра едії назавжди залишило слід в іс-

торії раїнсь о о народ , в серцях ожно о з нас. 26 ро ів том У ра-
їна с ладі Радянсь о о Союз зіт н лася з небаченим орем та роз-
пачем. Цьо о дня ми молимося за д ші тих, хто став безневинною
жертвою безжалісної стихії, і схиляємо олови перед ероїзмом тих,
хто, не ш од ючи власно о життя та здоров’я, чинив опір її наслід ам.
Сьо одні ми молимося, аби подібно о лиха світ більше не зазнав”,—
с азав Оле сандр Попов. На адаємо, в ніч з 25 на 26 вітня Оле сандр
Попов взяв часть по ладанні вітів до Меморіально о р ан еро-
їв Чорнобиля на території цер ви Св. Архан ела Михаїла та поминаль-
ном молебні в пам’ять жертв Чорнобильсь ої атастрофи на проспе -
ті Мир , 16
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Київсь ий національний театр опере-
ти — єдиний своєм роді в У раїні.
Одна б дівля, в я ій розміщ ється
театр, вже відсвят вала сторічний
ювілей та знаходилася не в ращо-
м технічном стані. У зв’яз з цим
восени мин ло о ро розпочалася
ре онстр ція театр . Днями хід ви-
онання робіт перевірив олова
КМДА Оле сандр Попов та запевнив
і ромадсь ість міста, і ерівни ів
оперети, що перший етап ре он-
стр ції завершиться до Дня Києва.

За словами голови правління акціонерного това�

риства “Київбудінвест” Андрія Чижова, коли пра�

цівники компанії розпочали роботи з реконструкції

будівлі театру, то просто вжахнулися. Адже будівля

зводилася ще в ті часи, коли не було ні автомобілів,

ні лінії метро, яка проходить безпосередньо під те�

атром, ні інших негативних чинників, які вплива�

ють на стан споруди. “Коли ми вперше сюди зай�

шли, то були здивовані, як взагалі люди тут ще пра�

цюють, проводять вистави, приймають глядачів.

Адже театр знаходився в такому технічному стані,

що міг просто скластися наполовину. Так, фунда�

мент потребував ремонту, а в деяких місцях його

просто не було. Стіни підвальних приміщень були

уражені грибком. Тож основне наше завдання було

насамперед укріпити будівлю, підсилити фасади,

щоб споруда могла простояти ще сто років”, — роз�

повів “Хрещатику” Андрій Чижов.

Наразі будівельники проводять роботи з водовід�

ведення, гідроізоляції, перекривають дах та оформ�

люють фасад. Вони впевнені, що першу чергу онов�

лення театру встигнуть завершити до Дня міста.

Олександр Попов ознайомився з ходом рекон�

струкції та пообіцяв віднайти необхідні фінансові

ресурси для завершення всіх необхідних робіт. “Ки�

їв неможливо уявити без театрів, і ми повинні зро�

бити все, щоб вони могли функціонувати на до�

стойному рівні. Нам, звісно, дуже важко знаходити

фінансовий ресурс для таких робіт, але ми все одно

будемо його вишукувати та вкладати в театр, тому

що повинні закінчити реконструкцію і поставити

крапку в цьому питанні. В травні буде виділено

близько 9 млн грн — і це дозволить завершити пер�

ший етап реконструкції. До кінця року ми забезпе�

чимо ще надання мінімум 10 млн грн”, — зазначив

Олександр Попов.

Знаково, що на весь період реконструкції театр

не переставав працювати, у ньому проводяться

спектаклі та відбуваються прем’єри. За словами

Богдана Струтинського, художнього керівника та

директора оперети, хоча працювати доводиться в

досить складних умовах під акомпанемент буді�

вельних робіт, артисти такі незручності пережива�

ють стійко, адже розуміють, що кінцевий результат

того вартий.

Олександр Павлович також поспілкувався з ар�

тистами театру та подякував їм за їхню терплячість

та розуміння. Митці висловили низку побажань,

зокрема щодо оновлення інструментного складу

оркестру. Олександр Павлович пообіцяв частково

вирішити цю проблему до Дня Києва, в тому числі і

за кошти спонсорів. До знакової для міста події —

1530�ліття від дня заснування обіцяють завершити і

першу чергу реконструкції театру, зокрема кияни

зможуть милуватися по�новому красивим фасадом

столичної оперети. “Це проект, в якому мають бути

зацікавлені не лише актори, а й всі кияни та україн�

ці. Основні роботи ми завершимо в цьому році, і це

абсолютно реально. Решту робіт доведеться зали�

шити на 2013 рік”, — зазначив Олександр Попов

Оновлена оперета
Новим фасадом культурного закладу кияни зможуть милуватися
вже на День міста

Оле сандр Попов поспіл вався з артистами театр та пообіцяв, що до Дня Києва перш чер ре онстр ції
їх за лад б де ви онано

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Нещодавно Сл жб допомо и и-
янам реор аніз вали Конта тний
центр міста Києва. Зі змінами
центрі побільшало нових завдань.
Відтепер т т проводитим ть соціаль-
ні опит вання та надаватим ть різн
інформацію, зо рема про отримання
арт и иянина. Про це в прямом
ефірі теле анал “Київ” повідомила
Наталія Дань о, начальни Сл жби
допомо и иянам 15-51.

Як зазначила пані Данько, усі кияни і далі мо�

жуть звертатися зі своїми проблемами за телефо�

ном 15�51. “Нічого в роботі нашої служби не зміни�

лося. Ми працюємо за тим же графіком і також об�

робляємо скарги киян. Єдине, нам, навпаки, робо�

ти тільки додасться, — сказала Наталія Данько.—

Ми тепер також проводимо соціальні опитування”.

Так, останнє і дуже об’ємне опитування тут

проводили по Стратегії розвитку міста. Й під час

громадського обговорення зібрали пропозиції 5

тисяч киян. Зараз же триває опитування щодо ди�

зайну новорічної ялинки 2013 року. Зібрані про�

позиції передадуть на вивчення до відповідних

служб мерії.

Крім того, Наталія Володимирівна розповіла,

що в столичному Контактному центрі не вистачає

операторів. Зараз тут працює близько 50 фахівців,

а це замало для такого великого міста, тому три�

ває інтенсивний пошук людей. Зауважимо, за час

роботи служби оператори прийняли близько 9

млн звернень киян, які потрібно не просто прий�

няти, але і відповідно опрацювати.

Звертатися до сall�центру можна цілодобово. В

нічний час тут працюють три оператори, які за

ніч можуть прийняти від 50 до 100 звернень горо�

дян. Робота оператором у службі допомоги нелег�

ка й має свою специфіку, але люди тут працюють

біля двох років, є й такі, які виконують свої обо�

в’язки від самого початку створення структури.

Окрім того, Наталія Данько звертається до ки�

ян, які телефонують на гарячу лінію, не сприйма�

ти як особисту образу питання операторів про

вік, місце проживання та інші соціальні дані.

Адже це робиться, щоб надати міській владі пов�

ну об’єктивну інформацію про кількість малоза�

безпечених людей чи ветеранів, які звертаються

до мерії, аби вирішити їх проблеми. Цікаво, що до

Служби допомоги киянам звертаються не лише зі

скаргами та зверненнями. Сюди телефонують і

щоб передати привітання або подякувати місь�

ким службам за гарно виконану роботу

Після реорганізації у міському
сall�центрі додалося роботи
Відтепер тут крім прийому звернень киян проводитимуть соціальні
опитування

Закінчення. Початок на 1�й стор.

Державні дотації 
до міського бюджету

Депутати Київради підтримали

проект рішення, що передбачає

збільшення міського бюджету на

536,6 мільйона гривень. Згідно з до�

кументом, гроші будуть розподілені

за кількома напрямками: 200 млн

грн — вирівнювання фінансової за�

безпеченості у тих галузях, де є проб�

леми; 252,9 млн грн — повернено

Києву за перевищення розрахунко�

вих обсягів податку на прибуток; 76,4

млн грн — на оплату праці працівни�

ків бюджетних установ (у зв’язку з

підвищенням рівня мінімальної за�

робітної плати); 6,4 млн грн — на на�

дання соціальних послуг найуразли�

вішим верствам населення; 976,8 тис.

грн — на підвищення рівня матері�

ального забезпечення інвалідів І і ІІ

груп внаслідок психічного розладу.

Крім того, як зазначила на бри�

фінгу заступник міського голови —

секретар Київради Галина Герега,

збільшено обсяг субвенцій з держав�

ного бюджету на 4,6 мільйона гри�

вень. “З них 3,9 мільйона гривень

буде направлено на допомогу мало�

забезпеченим сім’ям, інвалідам з

дитинства та дітям�інвалідам, і 643

тисячі гривень — державна допомо�

га дітям�сиротам і дітям, позбавле�

ним батьківської опіки”,— деталізу�

вала Галина Герега.

Натомість проект рішення “Про

здійснення у 2012 році внутрішніх

запозичень до бюджету м. Києва”

депутати вирішили перенести, його

планують розглянути в порядку ден�

ному наступного пленарного засі�

дання. Як раніше зазначав заступ�

ник голови КМДА Руслан Крама�

ренко, проект цього документа пе�

редбачає внутрішнє запозичення до

спецфонду столичної скарбниці

більше мільярда гривень.

Заміна в сесійній залі

Вчора на початку пленарного за�

сідання свої повноваження склали

два депутати — Павло Гречківський

та Віталій Журавський. Нагадаємо,

що пан Гречківський перебував у

складі депутатської фракції “Ініці�

атива” і був заступником голови ко�

місії з питань правопорядку, регла�

менту та депутатської етики. Віталій

Журавський перебував у фракції

Партії регіонів і був секретарем ко�

місії з питань культури і туризму.

Обидва депутати відмовилися від

депутатських крісел у Київраді за

власним бажанням.

Цього ж дня на місця депутатів, які

склали повноваження, прийшли ін�

ші. “Були визнані обраними і зареєс�

трованими депутатами Київради

Юрій Стретович та Олена Довгань ”,

— повідомив голова територіальної

виборчої комісії Віктор Матковський.

Творчим спілкам нададуть
приміщення

Крім того, депутати Київради під�

тримали проект рішення “Про пере�

дачу безоплатно у позичку творчим

спілкам України нежитлових примі�

щень комунальної власності терито�

ріальної громади м. Києва”. Фак�

тично спілки отримують приміщен�

ня у безстрокову та безоплатну

оренду. Згідно з документом, примі�

щення у Києві отримають Націо�

нальна спілка театральних діячів,

Національна спілка композиторів

України, Національна спілка майс�

трів народного мистецтва України,

Спілка дизайнерів України та інші.

Нагадаємо, цей проект рішення

був підготовлений за ініціативи го�

лови КМДА Олександра Попова.

У Святошинському районі
буде новий сквер

Також учора Київрада надала ста�

тус скверу земельній ділянці пло�

щею 0,5 га, що розташована між бу�

динками № 1 та № 1/9 по вул. Львів�

ській, будинком № 6 по вул. Свято�

шинській та будинком № 6�а по вул.

Верховинній у Святошинському

районі столиці.

Дане рішення “Хрещатику” про�

коментував депутат Київради Денис

Москаль. За його словами, на згада�

ній ділянці розташований бюветний

комплекс. Надання цій території

статусу скверу дозволить здійснити

її благоустрій, висадити дерева і ку�

щі, встановити лавки, тобто створи�

ти повноцінну зону відпочинку. Де�

нис Москаль нагадав, що у Стратегії

розвитку Києва до 2025 року сто�

личною владою заплановане збіль�

шення показника забезпеченості

киян зеленими зонами із 16 до 20 кв.

м на одну людину
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Пейзажну алею остаточно 
повернули містуЕкопарковки оберігатимуть

зелені зони столиці
Упродовж місяця районні сл жби опрацюють поадресний перелі

територій, де доцільне впровадження систем е оло ічних пар валь-
них майданчи ів. Це дозволить безпечити зелені зони столиці та на-
дасть я існо новий рівень бла о строю столичних територій. Про це
йшлося під час р ло о стол , я ий відб вся в КМДА. Під час з стрічі
прис тні об оворили питання знищення та пош одження зелених зон
Києва внаслідо пар вання автотранспорт та роз лян ли варіанти
вирішення цієї проблеми. Фахівці по одились, що зазначена тема є
надзвичайно а т альною в місті й потреб є я омо а швидшо о вирі-
шення, адже її за острення не ативно впливає на впоряд вання тери-
торій. Слід зазначити, щоро місь і сл жби витрачають значні ошти
на поновлення пош оджених автотранспортом зелених зон.
Та , напри інці р ло о стол б ло вирішено створити робоч р -

п , я а за альнить напрацьований матеріал та розробить прое т роз-
порядження КМДА, я им б де затверджено ре ламент облашт вання
пар вальних майданчи ів

До уваги водіїв
КК “Київавтодор” повідомляє, що зв’яз з проведенням робіт з
ладання верхніх шарів асфальтобетон на проспе ті Бажана перед-

бачено зміни в ор анізації р х автотранспорт . Зо рема 28 вітня з
8.00 до 22.00 б де повністю обмежено р х автотранспорт напрям-

Південно о мостово о переход на ділянці від Хар івсь ої площі до
проспе т Гри орен а;
з 29 до 30 вітня з 8.00 до 22.00 повністю обмеж ється р х авто-

транспорт напрям Південно о мостово о переход на ділянці від
в л. Рев ць о о до проспе т Гри орен а;
1 травня з 8.00 до 22.00 план ється повне обмеження р х авто-

транспорт напрям Південно о мостово о переход на ділянці від
проспе т Гри орен а до Дніпровсь ої набережної;
2 травня з 8.00 до 22.00 б де част ово обмежено р х автотранспор-

т напрям Південно о мостово о переход на ділянці від проспе -
т Гри орен а до Дніпровсь ої набережної; напрям Південно о
мост б де виділено дві з стрічні см и для проїзд

Киян запрошують 
на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в Головном правлінні вн трішньої тор-
івлі та поб тово о обсл ов вання населення КМДА, 27 та 28 вітня
столиці відб д ться традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и.
Зо рема 27 вітня ярмар и пройд ть в Голосіївсь ом районі на

просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Гродненсь ій,
1–5; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5–11; в Святошинсь ом —
на в л. Зодчих, 62–64 та в л. Симирен а, 5; в Солом’янсь ом — на
в л. П. Козиць о о; в Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2–4,
в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра,19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Ти-
распольсь ої.
У с бот 28 вітня в столиці ярмар ватим ть в Голосіївсь ом райо-

ні на в л. М. Б рмистен а (в межах в лиць Василь івсь ої та Ломоно-
сова); Дарниць ом — на в л. Л. Рев ць о о; Деснянсь ом — на
в л. О. Саб рова (в межах в л. Бальза а та просп. Мая овсь о о);
Дніпровсь ом — на в л. А. Б чми, 1–9; в Оболонсь ом — на в л.
Л. Гавро, 1–9; в Печерсь ом — на в л. П. Л м мби, 19–23; в Поділь-
сь ом — на просп. Мос овсь ом , 5; в Святошинсь ом — на в л. М.
Семаш а, 21; в Солом’янсь ом — на в л. Героїв Севастополя, 42; в
Шевчен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32–36

До уваги читачів!
Наст пний номер “Хрещати а” вийде п’ятницю 4 травня

(з про рамою ТБ)

Цифра дня

6 400 100 000 
гривень інвестицій вкладено торік в основний капітал житлового
будівництва, що на 1,6% більше, ніж у 2010 році. 

За інформацією ГУ статистики в місті Києві



Новини компаній

Ділові новини

Уряд удосконалить якість
бензину
Сьо одні на розширеном за-

сіданні ряд план ється роз-
лян ти розроб Міністерством
е ономічно о розвит ново о
технічно о ре ламент на вироб-
ництво нафтопрод тів. Про це
зазначив міністр е ономі и Пет-
ро Порошен о. Зі слів міністра,
Кабмін план є засл хати допо-
відь про вре лювання проблем-
них питань сфері стандартиза-
ції й онтролю за я істю й без-
пе ою нафтопрод тів. Поро-
шен о зазначив, що міністер-
ство отове до роз ляд цьо о
питання, рішення під отовлене, і
Міне ономі и налаштоване рі-
ш че боротися з виробни ами
нея існо о бензин , а та ож з
пор шеннями й хилянням від
сплати а циз на нафтопро-
д ти

На Бажана збудують 
гіпермаркет
Мережа роздрібної тор івлі

Auchan Group (Франція) і “Мрія-
Інвест”, дочірня омпанія девело-
персь ої омпанії “XXI століття”
підписали од про б дівництво
іпермар ета “Ашан” на проспе -
ті Бажана столиці. Розмір ділян-
и, що надається для б дівниц-
тва, становить близь о 116,43
тис. в. м. Витрати на б дівниц-
тво іпермар ета становитим ть
близь о $30 млн.
Відповідно до оди, омпанія

“XXI століття” повинна завершити
б дівництво іпермар ета не піз-
ніше, ніж через 30 місяців після
першо о авансово о платеж в
розмірі $4,5 млн, що очі ється
після надання відповідних бан ів-
сь их арантій. Зараз мережа
Auchan Group в У раїні нарахов є
8 іпермар етів

Розпочато виробництво 
нових ескалаторів
Крю івсь ий ва оноб дівний

завод почав виробництво нових
т нельних ес алаторів ЕТК-330.
Днями відб лася презентація
ново о ес алатора ерівни ам
метрополітенів СНД під час на-
ради членів Міжнародної асоці-
ації “Метро”. ЕТК-330 розроб-
лений з метою розширення мо-
дельно о ряд т нельних ес а-
латорів із шириною сходин и —
1000 мм, висотою підйом від 8
до 30 м, том нахил — 30 ра-
д сів, з балюстрадою з нержа-
віючої сталі. Нова модель від-
різняється від своїх попередни-
ів с часним енер озбері а-
ючим еле трообладнанням і
дає можливість заощадити до
30% еле троенер ії. Ес алатор
призначений для переміщення
людей на станціях метрополі-

тенів з вели им пасажиропото-
ом

“Metro Cash&Carry�Україна”
скоротила товарообіг 
на 1,9%
У 2011 році омпанія “Metro

Cash&Carry-У раїна”, що є під-
розділом Metro Group (Німеччи-
на), с оротила товарообі на 1,9%
або 16 млн євро — до 791 млн єв-
ро порівняно з 2010 ро ом. Про
це повідомив дире тор з продаж
Хайб Краєвельд. “У мин лом ро-
ці товарообі омпанії становив
791 млн євро”,— заявив він. За
підс м ами 2011 ро , мережа
омпанії в У раїні нарахов є 27
ма азинів і 4 центри оптової тор-
івлі. До речі, в червні-серпні цьо-
о ро омпанія план є від рити
тор овий центр в Одесі, повідом-
ляють У раїнсь і новини

Кількість довгобудів 
у державі скоротилася 
на майже 9%
В У раїні станом на почато

поточно о ро нарахов валось
16,7 тис. об’є тів, що знаходи-
лись стадії незавершено о б -
дівництва. Порівняно з попе-
реднім періодом облі (станом
на 1 січня 2011 р.) іль ість не-
завершених об’є тів с ороти-
лась на 8,8%. Про це повідом-
ляє Держстат. Найбільше та их
об’є тів зосереджено Донець-
ій (8,4% від за альної іль о-
сті), Хар івсь ій (5,8%) облас-
тях, АРК та Житомирсь ій об-
ласті (по 5,6%), найменше —
м. Севастополі та Рівненсь ій
області (1,7% та 1,9% відповід-
но). Із за альної іль ості неза-
вершених об’є тів 6,1 тис. або
36,9% знаходяться стадії б -
дівництва, а на 10,5 тис.(63,1%)

б дівництво тимчасово припи-
нено або за онсервовано. Ос-
новною причиною припинення
б дівництва, я зазначили заб -
довни и, є відс тність фінанс -
вання

Аеропорт Бориспіль 
взяв кредит 
у $80 млн
Міжнародний аеропорт “Бо-

риспіль” отримав Державно о
е спортно-імпортно о бан
(У ре сімбан ) редитні лінії на
с м $80 млн. Стро по ашення
редитних оштів — 36 алендар-
них місяців з дати останньої ви-
бір и (не пізніше 31 р дня 2012
ро ) по редит з можливістю
достро ово о по ашення. До о-
вір підписано 19 вітня, йо о вар-
тість становить $36 млн (без
ПДВ)

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

Днями відб лися чер ові за альні збори АТ “ХК Київ-
місь б д”. А ціонери омпанії затвердили звіти ерів-
ництва холдин про діяльність мин лом році, фінан-
сові звіти омпанії, розподіл приб т ів, напрям и діяль-
ності та фінансовий план на поточний рі . Крім то о,
під час зборів б ло вирішено змінити с лад ерівництва
холдин .

Згідно зі звітом, у минулому році АТ “ХК Київміськбуд” отримав 2,475

млрд грн, що на 21% більше, ніж позаторік. Чистий прибуток товариства

склав 136,140 млн грн. За рішенням акціонерів холдингу, 30% чистого

прибутку за 2011 рік було спрямовано на виплату дивідендів. Це становить

40,842 млн грн, а приблизно 30 млн грн з них отримає столична казна, ос(

кільки територіальна громада Києва є найбільшим акціонером холдингу.

Товариство перерахує цю суму до міського бюджету вже влітку — виплату

дивідендів планується здійснити з 1 липня до 25 жовтня.

“Такі фінансові результати демонструють, що наші зусилля щодо повер(

нення стратегічних активів не були марними. Зараз столиця є ефективним

власником. Будівельний холдинг працює на добробут киян — будує житло і

інфраструктурні об’єкти, перераховує значні кошти до міського бюджету.

Тож київська влада недаремно боролася за те, аби повернути “Київміськ(

буд” столичній громаді”,— прокоментував рішення зборів голова КМДА

Олександр Попов.

До речі, у 2012 році холдинг планує збільшити чистий прибуток на 2,5%

у порівнянні з минулим роком. До фінансового плану було закладено су(

му 139,5 млн грн. Дохід від реалізації продукції заплановано у сумі понад

2 млрд грн. Також сформована адресна програма житлового будівництва

на поточний рік. Заплановано введення 14 будинків (230 тис. 885 кв. м

житла). Із зазначеного обсягу в місті Києві буде введено в експлуатацію 13

будинків загальною площею 216 тис. 272 кв. м. Новоселами стануть 2667

родин.

На загальних зборах було змінено склад Наглядової ради товариства та

обрано новим президентом — головою правління АТ “ХК “Київміськбуд”

Ігоря Кушніра. Попереднього очільника Михайла Голицю було відкликано

з посади у зв’язку з його заявою про звільнення та рішенням про намір ба(

лотуватися до Верховної Ради України. В той же час головою наглядової ра(

ди був призначений Микола Порайко, членами ради — Едуард Арустам’ян

і Олег Клочак. Всі три кандидати були обрані за поданням Київської місь(

кої ради та будуть представляти інтереси територіальної громади Києва в

особі Київради. Нагадаємо, що 80% акцій товариства належать територіаль(

ній громаді Києва

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

Міністерство соціальної політи и під от вало нов ре-
да цію за онопрое т “Про зайнятість населення”. До-
мент передбачає впровадження омпенсацій по єди-

ном соціальном внес для роботодавців, я і праце-
влаштов ють на перше робоче місце молодих людей
без досвід роботи, людей передпенсійно о ві , інва-
лідів, сиріт.

Законопроект про зайнятість населення буде внесений на розгляд уряду

найближчим часом. Про це заявив міністр соціальної політики Сергій Ті(

гіпко. “Зараз ми проводимо громадське обговорення цього документа. На

наступному тижні його можна внести на засідання уряду з тим, щоб макси(

мально прискорити розгляд законопроекту парламентом”,— зазначив пан

Тігіпко.

За його словами, цей документ містить багато цікавих ініціатив щодо

створення робочих місць та працевлаштування українців, зокрема, молоді

та людей, старших за 45 років. “Наприклад, основна проблема при праце(

влаштуванні людей передпенсійного віку в тому, що вони виявляються не(

затребуваними на ринку праці. З 2013 року люди, старші 45(ти, при наявно(

сті 15 років стажу зможуть отримувати ваучери для оплати другої освіти у

вищих навчальних закладах та навчальних закладах середньої ланки. Такий

ваучер в наступному році буде коштувати приблизно 12 тисяч гривень”,—

зазначив Сергій Тігіпко.

В свою чергу Держкомстат проаналізував стан ринку праці у березні по(

точного року. За інформацією фахівців, на ринку продовжилися позитивні

тенденції: кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня ( порівняно 

з 1 березня) скоротилася на 2,9% — до 531,0 тис. осіб, що на 13,5% менше,

ніж за відповідною датою минулого року. Рівень зареєстрованого безробіт(

тя в цілому по державі за березень зменшився на 0,1% і на 1 квітня поточ(

ного року становив 1,9% населення працездатного віку

Тенденції
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Обсяги грошових 
переказів зростають
У минулому році українці отримали $7 млрд з�за кордону

Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За підрах н ами НБУ, обся
приватних рошових пере-
азів 2011 році б в май-
же рівним с мі прямих іно-
земних інвестицій в е оно-
мі раїни. Лідером за об-
ся ами рошових пото ів в
У раїн залишилася Росія.
На вітчизняном рин
представлені 45 систем пе-
ре азів оштів, з я их
81,1% — доля двох най-
більших омпаній. “Хреща-
ти ” з’ясов вав перева и і
недолі и цих систем.

У 2011 році обсяги приватних гро(

шових переказів з(за кордону збіль(

шилися на 19,7% — до $7 млрд. Ця

сума майже еквівалентна розміру

коштів, що надійшли в Україну як

прямі іноземні інвестиції ($7,2 млрд).

“Обсяги грошових переказів у 2011

році були максимальними за останні

5 років. Відношення об’ємів грошо(

вих переказів до ВВП майже не змі(

нилося порівняно з попереднім ро(

ком і становило 4,3%”,— повідомля(

ють експерти генерального економіч(

ного департаменту НБУ.

Перекази, що надійшли в минуло(

му році як оплата праці (тобто від

українців, які працюють за кордоном

менше року), становили $ 4 млрд (на

19,2% більше, ніж у 2010 році). Пере(

кази у формі приватних трансфертів

становили $3 млрд, збільшившись на

20,4%. У структурі приватних транс(

фертів майже дві третини (63%) при(

падає на грошові перекази робітни(

ків, які працюють за кордоном біль(

ше року, і 36,9% — на інші приватні

трансферти. За оцінками НБУ, обся(

ги коштів, що надійшли в державу

неформальними каналами (шляхом

передавання готівки або матеріаль(

них цінностей від одного домогоспо(

дарства іншому), за 2011 рік станови(

ли $1 млрд або 13,7% від загальних

обсягів грошових переказів в Україну.

“Поступово змінюється структура

грошових переказів за каналами над(

ходження: зростає привабливість

міжнародних платіжних систем для

переказу коштів з(за кордону. Якщо у

2008 — 2009 роках через них прохо(

дила третина обсягів переказів в

Україну, то в 2011 році ця частка

зросла до 40%”,— зазначають фахівці

Нацбанку.

Вибір системи 
грошових переказів

Цікаво, що у 2012 році в нашій дер(

жаві було зареєстровано 45 систем

грошових переказів. Лише 20% від їх

кількості складають платіжні системи

українського представництва, а

68,9 % працюють як філії іноземних

компаній. За словами Панайотіса Са(

рантопоулоса, директора департа(

менту депозитів Universal Bank, сис(

теми різняться між собою тарифною

політикою та мережею: “Обсяг та ди(

наміка послуги грошових переказів

залежать від низки факторів. До ос(

новних можна віднести зручність

розташування пунктів прийому(від(

правки грошових переказів та масш(

таб мережі, мотивацію партнерів, а

також лояльність тарифів. Найбіль(

шою популярністю на українському

ринку на даний момент користується

система Western Union”. Це підтвер(

джується і статистикою. Так, в мину(

лому році цією системою скориста(

лися 53,6 % громадян, в той час як на

долю “Юністрім” пипадає 27,5 % пе(

реказів, “Анелік” — 11,1 % і “Миттє(

вий переказ” — 7,5 %.

В основному клієнти, обираючи

систему грошових переказів, зверта(

ють увагу на географію відділень і на

тарифи. Є також і ті, які довгий час ко(

ристуються однією із них. Western

Union має найпоширенішу географію,

а з технічної точки зору — одну з най(

простіших систем. Так, для здійснення

переказу необхідно вказати тільки

прізвище, ім’я, по батькові отримувача

(якщо таке вказано у його паспорті),

країну, валюту і суму переказу. В інших

системах, зокрема “Юністрім”, по(

трібно зазначити ще місто, де отрима(

ють кошти, і, залежно від вимог зако(

нодавства держави, куди перераховую(

ться гроші, паспортні дані, номер теле(

фону, банківського рахунку або інші

реквізити отримувача. За вартістю по(

слуга двох найбільших систем майже

однакова. Система “MoneyGram” є

трохи дешевшою за Western Union.

Для оформлення переказу з собою

достатньо мати паспорт і заповнити

бланк переказу. Останнє може бути

здійснено самостійно або ж за допо(

могою співробітника банку. Слід та(

кож звернути увагу на те, що комісії у

Western Union встановлені самою

системою у доларовому еквіваленті,

залежно від суми коштів, яку планує(

ться відправити. В той час як у

“Юністрім” тарифи встановлюються

в залежності від банку і можуть коли(

ватися у межах 1,5 — 2% від суми пе(

реказу. Окрім цього, важливо зазна(

чити, що згідно вимог НБУ всі пере(

кази коштів по грошових системах в

межах України здійснюються ви(

ключно в національній валюті.

Географія надходження
коштів

Розподіл грошових переказів за

державами характеризується висо(

ким ступенем концентрації: понад

70% переказів здійснювалося із семи

країн світу. “Лідером за обсягами гро(

шових потоків в Україну залишилася

Росія, обсяги надходжень з якої (по(

рівняно з 2010 роком) збільшилися на

22,8% — до майже $2 млрд. Загалом

на країни СНД у 2011 році припадало

30% загального обсягу грошових пе(

реказів з(за кордону. Серед держав

дальнього зарубіжжя лідерами зали(

шаються США та Німеччина (відпо(

відно 10,1% та 7,0% від загальних об(

сягів грошових переказів в Україну).

Варто відзначити значне збільшення

обсягів грошових переказів із Кіпру

(на 36,8%), Італії (на 15,4%), Греції

(на 12,6%). Водночас обсяги перека(

зів з Великобританії зменшилися у

2011 році на 2,3%”,— коментують у

Національному банку України.

Співробітники банку, з якими нам

довелося поспілкуватися, звертають

увагу на те, що тарифи на перекази

коштів у країни СНД значно нижчі за

тарифи у інші держави. Зокрема у

Western Union переказ суми меншої

за $100 з, скажімо, Російської Феде(

рації складає $5, що втричі дешевше,

ніж з США ($15). Зі збільшенням об(

сягу переказу ця різниця поступово

зменшується.

“На ринку грошових переказів по(

ступово прослідковується тенденція

до зникнення адресності переказу.

Якщо раніше у системі “Юністрім”

для відправки коштів необхідно було

вказати точну адресу банку, де отри(

мувач має забрати гроші, то зараз, за

аналогією з Western Union, було за(

проваджено безадресні перекази, то(

му достатньо тільки вказати країну і

місто”,— зазначають спеціалісти од(

ного з банків столиці. Окрім цього, у

багатьох українських банківських ус(

тановах запроваджені внутрішні сис(

теми переказів, які також користую(

ться популярністю серед клієнтів.

“У зв’язку з високою конкурен(

цією на ринку, тенденція до змен(

шення тарифів зберігатиметься,—

стверджує Жанна Виштак, начальник

Департаменту маркетингу УкрСиб(

банка BNP Paribas Group.— Ринок

грошових переказів розвивається,

з’являються нові системи. Актуальні

також будуть зміни тарифів і акції за

різними напрямками”.

Важливо знати

Як пояснили “Хрещатику” фахів(

ці, всі проблеми з грошовими пере(

казами стосуються неправильного

заповнення бланків. “Можуть бути

допущені помилки у імені або пріз(

вищі, або ж відправник забуває вка(

зати по батькові отримувача. В тако(

му разі людина не зможе забрати пе(

реказ. В цьому разі необхідно зверну(

тися до банку, звідки здійснювався

перерахунок коштів із заявою про

зміну його реквізитів”,— пояснюють

фахівці.

Слід також додати, що існують пев(

ні обмеження на переказ коштів за

кордон: в день можна відправити до

15 тис. грн (або еквівалент у іншій ва(

люті) без відкриття рахунку. При від(

правці більше 15 тис. грн необхідно,

окрім відкриття поточного рахунку,

надати документи, що підтверджують

родинні зв’язки між суб’єктами пере(

казу. А отримати можна без відкриття

рахунку до 50 тис. грн або еквівалент

цієї суми у іншій валюті

Ринок праці 
в очікуванні реформ
Особливу увагу звернуть на студентів 
та людей передпенсійного віку

"Київміськбуд" 
наповнює столичний
бюджет
Холдинг перерахує до міської скарбниці
близько 30 млн грн дивідендів

За підрахунками НБУ, 
у 2011 році обсяги

приватних грошових
переказів з'за кордону

збільшилися на 19,7% –
до $7 млрд. Ця сума
майже еквівалентна
розміру коштів, що

надійшли в Україну як
прямі іноземні

інвестиції($7,2 млрд)
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МЕГАПОЛІС
Хрещатик 27 квітня 2012 року

“Хрещати ” продовж є
а тивний діало з деп та-
тами Київради. Цьо о раз
ми поспіл вались з деп -
татом від фра ції “Столич-
ні реформи”, оловою по-
стійної омісії з питань
тор івлі, підприємництва,
ромадсь о о харч вання
та посл Василем Сенч -
ом. Він розповів про стан
забезпеченості посл ами
иян та про інші важливі
питання зі сфери підпри-
ємництва і тор івлі міста.

— Василю Володимировичу, які
важливі питання із життя мешканців
столиці ви розглядаєте на засіданнях
комісії?

— Ми розглядаємо питання та

проекти рішень Київради, пов’яза�

ні з покращенням життя киян, за�

доволенням потреб, інтересів спо�

живачів та відстоюванням їх прав

шляхом покращення умов продажу

товарів, веденням контролю за до�

триманням норм та правил прода�

жу продуктів харчування першої

необхідності та веденням контролю

за якістю палива, яке реалізується

на столичних АЗС.

Паралельно зі сферою послуг на

контролі нашої комісії перебувають

питання розвитку підприємництва

та відстоювання інтересів суб’єктів

підприємницької діяльності. На за�

сіданнях постійної комісії система�

тично розглядаються проекти рі�

шень, що стосуються питань під�

приємницької діяльності суб’єктів

господарювання всіх форм власно�

сті та заслуховуються звіти началь�

ника ГУ з питань регуляторної по�

літики та підприємництва про хід

виконання рішення Київської місь�

кої ради від 23.12.10 № 412/5224

“Про затвердження Київської місь�

кої програми сприяння розвитку

малого та середнього підприємниц�

тва на 2011�2012 роки” за відповідні

звітні періоди.

— Уточніть, будь ласка, скільки у
місті підприємців, і яким чином вони
можуть розраховувати на підтримку
міської влади?

— Сьогодні у Києві працює май�

же 430 тисяч суб’єктів підприєм�

ництва. З них понад 223 тисячі юри�

дичних осіб та 205,5 тисяч фізичних

осіб�підприємців. У минулому році

столичні бізнесмени створили по�

над 103 тисячі нових робочих місць.

Щодо підтримки підприємців впро�

довж минулого року з міського бю�

джету за статтею “Підтримка мало�

го та середнього підприємництва”

виділено понад 9 млн грн.

Найголовніше, що вдалося зро�

бити на сьогодні міській владі у

плані допомоги підприємцям, це

відкрити Міський дозвільний

центр, який працює на повну по�

тужність (вул. Дніпровська набе�

режна, 19�б). Суб’єкти підприєм�

ницької діяльності здають докумен�

ти тільки у дозвільний центр і у ви�

значений законодавством термін

отримують документи дозвільного

характеру. Тепер непотрібно під�

приємцю відвідувати п’ять чи ще

більше установ міста за різними ад�

ресами, щоб отримати відповідні

висновки. Це спрощує систему

оформлення документів та скоро�

чує терміни їх отримання.

Ринки будуть працювати 
на місто

— Яка зараз ситуація у місті з рин"
ками? І чи не загрожує комунальним
ринкам приватизація?

— Ринки представлені в місті 98

підприємствами і розраховані на 43

тисячі місць. Серед них три кому�

нальні підприємства: “Володимир�

ський ринок”, “Бессарабський ри�

нок” та “Житній ринок”. Дійсно,

був час, коли ці підприємства нама�

галися приватизувати. Наша комі�

сія доклала чимало зусиль, щоб ви�

лучити ці об’єкти з програми при�

ватизації і залишити їх у власності

територіальної громади міста. Сьо�

годні справа вирішена на користь

киян.

— Чи покриває мережа закладів
торгівлі та ринків потреби мешканців
столиці?

— Кількість підприємств торгівлі

у столиці з врахуванням тимчасо�

вих споруд становить 5,5 тис. оди�

ниць загальною площею близько 2

млн кв. м. Сюди ж входять 98 рин�

кових підприємств та 838 стаціо�

нарних магазинів, які функціону�

ють у Києві. Таким чином потуж�

ність мережі підприємств торгівлі

та ринків досягла нормативу розра�

хункового періоду 2020 року. Однак

потужність мережі місцевого рівня

товарів повсякденного попиту не�

достатня.

Магазини крокової 
досяжності

— Яким чином можна розширити
цю мережу?

— На мою думку, основне зав�

дання постійної комісії спільно з

КМДА підготувати низку проектів

рішень Київради, які будуть спря�

мовані на розвиток сфери торгівлі

та орієнтуватимуться виключно на

вимоги споживача та забезпечува�

тимуть європейський рівень обслу�

говування у сфері торгівлі. Також

потрібно забезпечити будівництво

магазинів крокової досяжності з

торгівлі продовольчими товарами

повсякденного попиту у житлових

мікрорайонах. Окрім того, у місті

потребує розвитку мережа торго�

вельно�розважальних комплексів з

одночасним родинним дозвіллям.

— Чи забезпечене населення сто"
лиці побутовим обслуговуванням?

— Так. Більше того, в останні ро�

ки спостерігається тенденція до

розвитку мережі об’єктів побутово�

го обслуговування. Приміром, під�

приємства сфери побутового обслу�

говування Києва у минулі два роки

поспіль щорічно реалізовують по�

слуги на суму 2 млрд грн, що в роз�

рахунку на 1 мешканця міста стано�

вить 762 грн і значно перевищує

аналогічні показники в інших ре�

гіонах країни.

Загалом у місті сьогодні надають

свої послуги 4897 об’єктів побуто�

вого обслуговування, у тому чис�

лі — 1395 салонів краси та перука�

рень, 676 майстерень з ремонту

взуття, 635 об’єктів з технічного об�

слуговування автомобілів, 457 ате�

льє з виготовлення та ремонту одя�

гу, 223 об’єкти з ремонту електро�

побутової та радіотелевізійної тех�

ніки, побутових приладів та мобіль�

ного зв’язку, 203 фотосалони, 196

салонів з догляду за тілом, 74 ательє

з ремонту та виготовлення меблів,

65 хімчисток та пралень, для яких

створена мережа із 295 приймаль�

них пунктів. В цілому у сфері побу�

ту сьогодні працює майже 31 тисяча

осіб.

— Чи збереглися у місті муніци"
пальні заклади з побутового обслуго"
вування киян?

— Столичній владі вдалося збе�

регти підприємства по комплекс�

ному обслуговуванню населення

побутовими послугами (на зразок

будинку побуту), які користуються

широким попитом у населення —

це ВАТ “Будинок побуту “Столич�

ний”, Будинок побуту “Дарничан�

ка”, ВАТ “Світанок”, ТОВ

“Укрсоюзторг”, ТОВ “Дивосвіт”,

ТОВ “Євролюкс”. Позиція нашої

комісії полягає у тому, щоб у кож�

ному районі міста відбувався по�

дальший розвиток таких будинків

побуту за рахунок виділення не�

житлових приміщень соціально�

культурного та побутового при�

значення в новобудовах або на�

дання в орендне користування

приміщень комунальної власності

міста.

Столиці не вистачає лазень

— Чи є заклади обслуговування,
яких у місті все"таки не вистачає?

— Єдине, чого не вистачає міс�

ту — лазень для обслуговування ма�

лозабезпеченої категорії киян. На�

дання такої послуги для цієї катего�

рії є збитковою, нерентабельною

через високі ціни на газ, водопоста�

чання та водовідведення, а також

великі витрати на проведення що�

річних ремонтних робіт.

Сьогодні функціонує лише лаз�

ня АТ “Соломенка”. З метою задо�

волення потреб пенсіонерів, інва�

лідів, ветеранів війни та праці, ма�

лозабезпечених мешканців міста у

банно�оздоровчих послугах вла�

дою досягнуто домовленості з ке�

рівниками саун, відомчих ком�

плексів, їх у місті 196 одиниць, на

пільгове обслуговування цієї кате�

горії громадян. Крім того, трива�

ють роботи стосовно поновлення

діяльності лазні у Дарницькому

районі (вул. Руднєва, 100), будів�

ництва банно�оздоровчих ком�

плексів у Дніпровському районі

(вул. Алма�Атинська, 60), у Печер�

ському районі (вул. І. Кудрі, 26),

проводиться підготовка передпро�

ектної документації на будівниц�

тво житлових будинків з вбудова�

ними банно�оздоровчими ком�

плексами. Є надія щодо покра�

щення у майбутньому фінансових

можливостей міста у плані будів�

ництва нового банно�оздоровчого

комплексу. За попередніми розра�

хунками, вирішення цього питан�

ня потребує 2,5 млн грн з міського

бюджету. Наша комісія буде під�

тримувати вирішення зазначених

питань.

МАФи не прикрашають 
місто

— Василю Володимировичу, яка
ваша позиція з приводу незаконно
встановлених тимчасових споруд?

— Як ви бачите, МАФи не при�

крашають Київ своїм виглядом,

окрім того, їх окремі власники не

сплачуть податків до бюджету міс�

та. Постійна комісія завжди підтри�

мує чесних, порядних підприємців,

які приводять свої об’єкти у поря�

док, піклуються про благоустрій

прилеглої території, сплачують усі

обов’язкові платежі до бюджетів

різних рівнів. В плані наведення

ладу у цьому питанні нашою комі�

сією було підтримано та на пленар�

ному засіданні Київради 5 квітня

прийнято рішення “Про розробку

Комплексної схеми розміщення

тимчасових споруд торговельного,

побутового, соціально�культурного

чи іншого призначення для здійс�

нення підприємницької діяльності

в м. Києві”. Основна мета прийнят�

тя цього рішення є розв’язання пи�

тання впорядкування розміщення

тимчасових споруд шляхом доопра�

цювання Комплексної схеми роз�

міщення тимчасових споруд в Ки�

єві відповідно до законодавства

України.

При розгляді зазначеного питан�

ня постійна комісія Київради з пи�

тань торгівлі, підприємництва, гро�

мадського харчування та послуг ре�

комендувала Комунальній органі�

зації “Інститут Генерального плану

м. Києва” подати на розгляд комісії

остаточно доопрацьовану Ком�

плексну схему розміщення тимча�

сових споруд перед її затверджен�

ням.

— Чи є у вас пропозиції до Генпла"
ну Києва та його приміської зони до
2025 року?

— Наша комісія дуже виважено

підійшла до розгляду цього проекту.

Депутати Київради — члени постій�

ної комісії внесли наступні пропо�

зиції та зауваження, а саме: при бу�

дівництві нових мікрорайонів пе�

редбачати розташування на перших

поверхах житлових будинків об’єк�

тів сфери торгівлі та побутового об�

слуговування населення, чим знач�

но зменшиться потреба у тимчасо�

вих спорудах (МАФ). Окрім того,

пропонуємо провести відповідні

розрахунки та передбачити у всіх

мікрорайонах міста будівництво ба�

гатофункціональних торговельних

центрів.

Справа в тому, що магазини кро�

кової досяжності повністю не вирі�

шать питання реалізації і потреб

населення в усьому асортименті то�

варів народного вжитку, а тільки то�

варів першої необхідності. Також

пропонуємо інвесторам будувати

об’єкти, які необхідні столиці, на

уже підготовлених містом комуні�

каціях. Ми рекомендуємо КО “Ін�

ститут генерального плану м. Ки�

єва” звернутись до Міністерства

економіки України з приводу збіль�

шення вдвічі нормативів розрахун�

ку забезпеченості населення торго�

вельною площею у магазинах та

об’єктах сфери послуг. Всі наші за�

уваження та доповнення до Генпла�

ну ми направили в “Інститут Гене�

рального плану м. Києва”

Розмовляла Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Деснянський район відвідали посол Японії 
в Україні Тоічі Саката та його дружина

Японсь а деле ація с ладі посла Японії в
У раїні Тоічі Са ата, йо о др жини Йо о Са-
ата, аташе Та ара ава Мас мі та 3- о се ре-
таря посольства Японії в У раїні Шо Мас -
дайра поб вали на церемонії вр чення на о-
род переможцям он рс дитячих малюн ів,
творів та віршів “Чорнобиль-Ф сіма”, я а
пройшла приміщенні Деснянсь ої РДА. За
підтрим и олови район Ві тора Жеребню а
з 1 по 19 вітня он рс пройшов навчаль-
них за ладах в рам ах Міжнародної а ції

“Спасенна планета”, я б ло започат овано Деснянсь ом районі
1998 році ГО інвалідів Чорнобиля “Земля и”. У он рсі взяли часть
близь о тисячі ш олярів Деснянсь о о район , най ращі з я их стали
часни ами фінально о етап . Цьо о раз поряд з чнівсь ими робота-
ми на виставці та ож б ло представлено артини х дожни а, часни а
лі відації аварії на ЧАЕС Ві тора Петрова. Переможцем номінації
“Най ращий малюно ” став чень 9- о лас ш оли № 292 Єв ен Тес-
лен о (І місце). Серед най ращих поезій відзначено вірші “Чорнобиль-
сь а посвята” чениці 9- о лас ш оли № 292 Анни І натовсь ої. У но-
мінації “Най ращий твір” перемо ла чениця 10- о лас ш оли № 270
Тетяна Єріна (І місце) за твір “Життя без Чорнобиля”

До Дня Перемоги в Голосієво 
відремонтують сквери

До Дня Перемо и в Голосіївсь ом районі
столиці, о рім рочистих заходів, запланова-
но за інчити ремонт та відновлення низ и
об’є тів соціально о призначення. Зо рема
ом нальними підприємствами Голосіївсь о-
о район “ЖЕО-105”, “ЖЕО-112”, “ЖЕО-
109”, “ЖЕО-111”, ТОВ “Житлови Плюс”, ТОВ
“Квартет ЛТД” до пам’ятної дати б де ре он-
стр йовано с вери за наст пними адресами:
в л. Толсто о, 25 та 15, в л. Червоноармій-
сь а, 114 та 126, просп. 40-річчя Жовтня, 23,

пров. Коломиївсь ий, 16, в л. Заболотно о, 72-74, в л. Новопиро ів-
сь а, 25. На дея их з цих об’є тів роботи вже завершені, на інших —
б д ть ви онані встановлений термін

У Шевченківському районі відбулися заходи 
з нагоди річниці Чорнобильської трагедії

Зо рема на в л. На ірна, 6 відб вся “Рит -
ал пам’яті” за частю ерівництва район ,
часни ів та постраждалих внаслідо аварії
на Чорнобильсь ій АЕС, вдів померлих лі ві-
даторів, а тив ромадсь их ор анізацій,
представни ів тр дових оле тивів, вчителів
та чнів ш іл, я і по лали віти до Меморіал
жертвам Чорнобильсь ої тра едії. Та ож б ло
відправлено поминальний молебень в
пам’ять жертв Чорнобильсь ої атастрофи.
Цьо о ж дня в приміщенні е спрес- афе “Ве-

ли а лож а” за адресою в л. П ш інсь а, олова район Сер ій Зімін
з стрівся з часни ами та постраждалими внаслідо аварії на ЧАЕС,
на ородив лі відаторів відзна ами олови райдержадміністрації. Потім
відб вся обід, на я ом часни и заход мали змо з адати ті тра ічні
часи 1986 ро та пом’ян ти товаришів

На Подолі визначили кращого держслужбовця
У Подільсь ій РДА завершився І т р та ви-

значені переможці Все раїнсь о о он рс
“Кращий державний сл жбовець”. Метою за-
ход є виявлення та заохочення найбільш
професійно під отовлених держсл жбовців,
я і спішно та ініціативно ви он ють сл жбо-
ві обов’яз и, мають ор анізаторсь і здібно-
сті, що ґр нт ються на с часних знаннях.
Цьо оріч он рсі взяли часть 11 часни-
ів. З них 3 в номінації “Кращий ерівни ” та
8 в номінації “Кращий спеціаліст”.

Учасни и проходили омпле сне тест вання на знання Констит ції
У раїни, за онодавства про держсл жб , виріш вали пра тичні завдан-
ня щодо міння с ладати діловий до мент, тощо.
За рез льтатами І т р переможцем номінації “Кращий ерівни ”

стала Світлана Бернадсь а — заст пни начальни а Управління праці
та соціально о захист населення. У номінації “Кращий спеціаліст” —
Оле сандр Глад их — оловний спеціаліст відділ ведення Державно-
о реєстр виборців

На Оболоні готуються до Дня Перемоги
З на оди 67-ї річниці Перемо и Вели ій

Вітчизняній війні 1941-1945 ро ів в Оболон-
сь ом районі столиці план ється провести
низ свят ових заходів. Та , протя ом віт-
ня-травня в інотеатрі “Кадр” пройде без-
оштовний по аз до ментальних та х дожніх
фільмів на тем Вели ої Вітчизняннної війни.
3 травня відб деться рит ал пам’яті та мітин
біля меморіально о омпле с на території
П ща-Водиць о о ладовища. О рім цьо о,
пройде церемонія привітання ветеранів вій-

ни, я і знаходяться на лі ванні Київсь ом місь ом шпиталі інвалі-
дів ВВВ в П щі-Водиці. 7 травня в районі рочисто від риють пам’ят-
ни воїнам-визволителям, ор аніз ють свят овий онцерт для ветера-
нів війни в Територіальном центрі соціально о обсл ов вання. Та ож
привітають Героїв Радянсь о о Союз Б. Кошеч іна та П. На мова, я і
проживають в Оболонсь ом районі столиці. 9 травня відб деться
свят ова з стріч олови Оболонсь ої РДА Василя Антонова з а тивом
ветерансь их ор анізацій район та свят овий онцерт

В Солом’янському районі з’явилась 
алея каштанів на честь 
ліквідаторів;чорнобильців

У вівторо с вері на розі в лиць Климен-
а та Голов а висадили аштанов алею на
честь ероїв-лі відаторів аварії на Чорно-
бильсь ій атомній еле тростанції. Ініціатором
та ої е оло о-бла одійної а ції стала Соло-
м’янсь а райдержадміністрація, зо рема о-
лова район Іван Сидоров. Дол чилися до
висад и співробітни и адміністрації, лі віда-
тори атастрофи, ерівни и чорнобильсь их
ор анізацій та ш олярі. Спільними з силлями
вони висадили с вері 30 молодих дерев.

Позначатиме ероїчн алею встановлена там дош а з меморіальним
написом: “Каштанова алея, висаджена на честь лі відаторів аварії на
Чорнобильсь ій АЕС 1986 ро ”.
Цьо о дня всі часни и а ції, незважаючи ні на ві , ні на стат с, а -

тивно дол чилися до доброї справи — давали життя новом с вер в
ім’я тих, хто фа тично рят вав нас не та ом вже й дале ом 1986
році

"Основне завдання нашої постійної комісії спільно 
з КМДА підготувати низку проектів рішень Київради,

які будуть спрямовані на розвиток сфери торгівлі 
та орієнтуватимуться виключно на вимоги споживача

та забезпечуватимуть європейський рівень
обслуговування у сфері торгівлі" 

Новини районівВасиль СЕНЧУК: 

"У Києві працює майже
430 тисяч суб’єктів 
підприємництва"
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Відповіді на сканворд 
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Про основні заходи щодо забезпечення виконання Закону України 
“Про доступ до публічної інформації” у виконавчому органі Київської міської

ради (Київській міській державній адміністрації)
Розпорядження № 419 від 19 березня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 “Питання
забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011
№ 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, цен�
тральних та місцевих органах виконавчої влади”:

І. Встановити, що виконавчий орган Київської міської ради (Київська
міська державна адміністрація):

1.1. Є розпорядником інформації, яка отримана або створена в проце'
сі здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською місь'
кою державною адміністрацією) своїх повноважень та яка перебуває у во'
лодінні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації).

1.2. Не є розпорядником інформації:
1.2.1. За запитами на інформацію, яка створена або отримана в про'

цесі діяльності інших державних органів України, органів влади інших дер'
жав, міжнародних організацій, інших органів місцевого самоврядування, а
також районних в місті Києві державних адміністрацій.

1.2.2. Яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної об'
робки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити управління інформаційного забезпечення та доступу до
публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) спеціальним структурним під'
розділом, який в установленому законом порядку організовує доступ до
публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, об'
лік, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на
інформацію, що надходять до виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), а також надає консультації під
час оформлення таких запитів.

3. Затвердити:
3.1. Порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію,

що надходять до виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), та надання відповідей на них (додаєть'
ся).

3.2. Форму запиту на інформацію (додається).
4. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів із докумен'

тами, що містять публічну інформацію, чи їхніми копіями приміщення гро'
мадської приймальні в адміністративній будівлі Київської міської ради (м.
Київ, вул. Хрещатик, 36).

5. Управлінню справами виконавчого органу Київської міської ради (Ки'
ївської міської державної адміністрації) забезпечити обладнання місця
для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію,
чи їхніми копіями необхідними засобами зв’язку та оргтехнікою.

6. Управлінню документального забезпечення апарату виконавчого ор'
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
розробити та подати на затвердження в установленому порядку перелік
відомостей, що становлять службову інформацію, розпорядником якої є
виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адмі'
ністрація).

7. Управлінню електронного урядування та захисту інформації апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) забезпечити створення та належне функціонування інфор'
маційної системи “Запити на інформацію”.

8. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозді'
лам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав'
ної адміністрації) встановити розмір фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядни'
ками якої вони є, у межах граничних норм, затверджених постановою Ка'
бінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 “Про затвердження гранич'
них норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за за'
питом на інформацію”.

9. Начальникам головних управлінь, управлінь, інших структурних під'
розділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації):

9.1. Визначити осіб, відповідальних за забезпечення доступу до пуб'
лічної інформації, та їхні посадові обов’язки.

9.2. Визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документа'
ми, що містять публічну інформацію, чи їхніми копіями та забезпечити об'
ладнання таких місць необхідними засобами зв’язку та оргтехнікою.

10. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь'
кої ради (Київської міської державної адміністрації), управлінню докумен'
тального забезпечення та управлінню інформаційного забезпечення та
доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурним під'
розділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити системне і оперативне оприлюд'
нення розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та іншої інформації, передбаченої части'
ною 1 статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, на
офіційному веб'порталі Київської міської влади, в офіційних друкованих
виданнях та у будь'який інший спосіб, передбачений законодавством
України.

11. Покласти на керівників структурних підрозділів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) персо'
нальну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог За'
кону України “Про доступ до публічної інформації”.

12. Розпорядження набуває чинності з моменту його оприлюднення.
13. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ'

ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов’язків.

Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 19.03.2012 № 419

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 4 квітня 2012 року за № 17/934

Порядок 
складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
та надання відповідей на них

І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України “Про до'

ступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 № 583 “Питання виконання закону України “Про доступ до
публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, централь'
них та місцевих органах виконавчої влади”.

1.2. Цей Порядок установлює процедуру складання, подання, опрацю'
вання запитів на інформацію, що надходять до виконавчого органу Київ'
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та надання
відповідей на них.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у
Законі України “Про доступ до публічної інформації”.

ІІ. Процедура складання та подання запитів, що надходять до виконав'
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс'
трації)

2.1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною осо'
бою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до виконавчо'
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра'
ції) в усній чи письмовій формі, під час особистого прийому або шляхом
надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном
(усно).

2.2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
2.3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адре'

су, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст докумен'

та, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
2.4. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою,

затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ра'
ди (Київської міської державної адміністрації) та розміщеною на офіційно'
му веб'порталі Київської міської влади (www.kmv.gov.ua) або оформле'
ний у довільній формі.

2.5. Запит на інформацію може бути подано безпосередньо до
структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Ки'
ївської міської державної адміністрації), що є розпорядниками інфор'
мації (далі в тексті — структурний підрозділ, що є розпорядником ін'
формації), або до управління інформаційного забезпечення та доступу
до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) (далі в тексті — управ'
ління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату) в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового
розпорядку.

2.6. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні
можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформ'
ляє представник структурного підрозділу, що є розпорядником інформа'
ції, або посадова особа управління інформаційного забезпечення та до'
ступу до публічної інформації апарату із зазначенням в запиті прізвища,
ім’я, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка
його подала.

2.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляє'
ться відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інфор'
мації, дати надходження та вхідного номера запиту із словом “Копія”. Та'
ка копія повертається запитувачу.

III. Механізм опрацювання запитів на інформацію у виконавчому орга'
ні Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

3.1. Запит на інформацію після надходження до управління інформа'
ційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату реєстру'
ється в інформаційній системі “Запити на інформацію”.

3.2. У разі надходження інформаційного запиту до інших підрозділів
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації) він терміново передається до управління інформа'
ційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату, про що
робиться відмітка у відповідних журналах.

3.3. Запити на інформацію, адресовані структурним підрозділам вико'
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі'
ністрації), попередньо розглядаються в управлінні інформаційного забез'
печення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та тер'
міново передаються до зазначених адресатів для реєстрації й подальшо'
го опрацювання.

3.4. Спеціаліст управління інформаційного забезпечення та доступу до
публічної інформації апарату визначає предмет запиту на інформацію та,
за дорученням заступника голови Київської міської державної адміністра'
ції — керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київ'
ської міської державної адміністрації) або першого заступника керівника
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'
жавної адміністрації), передає запит на інформацію структурному підроз'
ділу, розпоряднику запитуваної інформації із зазначенням необхідності
надання управлінню інформаційного забезпечення та доступу до публіч'
ної інформації апарату копії відповіді.

3.5. Запит щодо інформації, якою виконавчий орган Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) не володіє та не зобов’'
язаний відповідно до своєї компетенції володіти, направляється разом із
супровідним листом належному розпоряднику інформації з одночасним
повідомленням про це запитувача. Супровідний лист та повідомлення
підписується начальником управління інформаційного забезпечення та
доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.6. Після надходження копії відповіді автору від розпорядника інфор'
мації до управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації апарату спеціаліст управління вносить відповідну інформацію
у ІС “Запити на інформацію”.

3.7. В управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної
інформації зберігається копія запиту, доручення, копія наданої відповіді
та інші документи, які стосуються даного запиту.

IV. Строки розгляду запитів на інформацію та підстави відмови в їхньо'
му задоволенні

4.1. Відповідь надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’я'
ти робочих днів від дня надходження запиту до відповідного розпорядни'
ка інформації.

4.2. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхід'
ної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколиш'
нього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів по'
буту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзви'
чайних ситуацій, що сталися або можуть статися, і загрожують безпеці
громадян, відповідь надається протягом 48 годин від дня отримання за'
питу належним розпорядником інформації.

Клопотання про термінове опрацювання запиту на інформацію має бу'
ти обгрунтоване.

4.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується надання великого об'
сягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості

даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з
обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду
запитувачу надсилається повідомлення в письмовій формі не пізніше п’я'
ти робочих днів від дня отримання запиту належним розпорядником.

4.4. Інформація на запит надається безоплатно.
4.5. У разі, якщо запитувана інформація містить документи обсягом

більше, як 10 сторінок, про це повідомляється запитувачу протягом п’я'
ти робочих днів від дня надходження запиту на інформацію із зазначен'
ням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком до'
кументів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

4.6. У задоволенні запиту на інформацію може бути відмовлено у та'
ких випадках:

4.6.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповід'
но до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інфор'
мацією щодо якої зроблено запит.

4.6.2. Інформація, що запитується, належить до категорії з обмеже'
ним доступом.

4.6.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюван'
ням або друком документів, відповідно до пункту 4.5 розділу IV цього По'
рядку.

4.6.4. Недотримання вимог до оформлення та подання запиту на ін'
формацію, передбачених ч.5 ст.19 Закону України “Про доступ до публіч'
ної інформації”, а саме: не зазначені прізвище, ім’я, по батькові (найме'
нування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а
також номер засобу зв’язку (якщо такий є), загальний опис інформації
або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено за'
пит (якщо запитувачу це відомо), підпис і дата (за умов подання письмо'
вого запиту).

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Зареєстровано с Головному управлінні юстиції у місті Києві 4 квітня 2012 року за № 18/935
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 19.03.2012 № 419

Форма запиту на інформацію

Кому (розпорядник
інформації)

Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації/структурним
підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, тел.: (044) 279�97�15, тел./факс 279�24�11,278�44�21

Від кого (запитувач) (П.І.Б запитувана)

(найменування організації)

(поштова адреса)

(контактний телефон/факс, електронна адреса)

Загальний опис
інформації, вид,
назва, реквізити чи
зміст документа
(якщо відомо)

Відповідь надати:
(потрібне
підкреслити)

Поштою Факсом Електронною
поштою

Усно Особисто

Дата та підпис

Заступник голови —
керівник апарату О. Пузанов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 13 квітня 2012 року за № 21/938

Про встановлення тарифів на виробництво 
і постачання теплової енергії та встановлення тарифів на комунальні послуги 

з централізованого опалення і постачання гарячої води ТОВ “СІГОО”
Розпорядження № 499 від 29 березня 2012 року

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 20 Закону України “Про теплопостачан�
ня”, статті 7 Закону України “Про житлово�комунальні послуги”, статті 6 Закону України “Про державне регулювання у сфері ко�
мунальних послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування
тарифів на житлово�комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 833 “Про внесення зміни до поста�
нови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731” з метою запровадження економічно обґрунтованих тарифів:

1, Встановити тарифи на виробництво і постачання теплової енергії
ТОВ “СІГОО” для потреб населення та інших споживачів, що додаються.

2. Встановити тарифи на комунальні послуги з централізованого опа'
лення і постачання гарячої води ТОВ “СІГОО” для проведення розрахунків
з населенням та іншими споживачами будинку № 18, секція А, секція Б по
вул. Інститутській, що додаються.

З. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4. Після набрання чинності цього розпорядження виконавець послуг не

менше, ніж за 15 днів до моменту введення у дію тарифів повідомляє про

їх зміну споживачів з посиланням на це розпорядження. Тарифи, що пе'
редбачені у пункті 2, вводяться у дію з першого числа наступного місяця
після спливу терміну повідомлення споживачів про зміну тарифів.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів'
никові апарату Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в за'
собах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 13 квітня 2012 року за № 21/938

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 23.03.2012 № 499

Тарифи 
на виробництво і постачання теплової енергії ТОВ “СІГОО” для потреб населення та інших

споживачів

№  п/п Споживачі Тариф, грн за І Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Населення 184,63 221,56

2. Інші споживачі (крім населення) 578,75 694,50

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 13 квітня 2012 року за № 22/939

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 23.03.2012 № 499

Тарифи 
на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води ТОВ “СІГОО”
для проведення розрахунків з населенням та іншими споживачами будинку № 18, секція А,

секція Б по вул. Інститутській

№ п/п Найменування послуги Одиниця виміру Тариф, грн за одиницю виміру
за місяць (з ПДВ)

І. Централізоване опалення при наявності квартирного
та/або будинкового засобів обліку теплової енергії, яка
використовується на опалення:

� населення 1 Гкал 221,56

� інших споживачів 1 Гкал 694,50

2. Централізоване постачання гарячої води при наявності
квартирного (на приміщення) або будинкового засобів
обліку гарячої води для:

� населення 1 куб. м 13,99

� інших споживачів 1 куб. м 41,60

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 27 квітня 2012 року

Про встановлення в’їзного знака “Символічний футбольний м’яч” на в’їздах в
місто Київ до проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року 

з футболу
Розпорядження № 624 від 17 квітня 2012 року

Відповідно до законів України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в
Україні”, “Про столицю України — місто�герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної
діяльності”, з метою популяризації міста Києва під час проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року з
футболу, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Встановити на основних в’їздах в місто Київ в’їзні знаки “Символіч'
ний футбольний м’яч” до проведення фінального турніру чемпіонату Єв'
ропи 2012 року з футболу (далі — в’їзний знак).

2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) в установленому по'
рядку визначити місця встановлення в’їзних знаків.

3. Визначити замовниками з проектування, виготовлення та встанов'
лення в’їзного знака (далі — замовники):

3.1. Голосіївську районну в місті Києві державну адміністрацію — на
Одеському напрямку (просп. Академіка Глушкова);

3. 2. Святошинську районну в місті Києві державну адміністрацію — на
Житомирському напрямку (Брест'Литовське шосе);

3.3. Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію — на
Гостомельському напрямку (на перетині Великої кільцевої дороги та Гос'
томельського шосе);

3.4. Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію — на
Броварському напрямку (Броварське шосе);

3.5. Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію — на Бо'
риспільському напрямку (Бориспільське шосе).

4. Визначити розробником проектно'кошторисної документації КО “Ін'
ститут Генерального плану м. Києва”.

5. КО “Інститут Генерального плану м. Києва” за замовленнями район'
них в місті Києві державних адміністрацій, визначених відповідно до пунк'
ту 3 цього розпорядження, забезпечити в установленому порядку розроб'
ку проекту в’їзного знака та подання разом із замовниками проектно'
кошторисної документації на експертизу.

6. КП “Київекспертиза” після подання проектно'кошторисної докумен'
тації в 10'денний термін провести експертизу її кошторисної частини.

7. Замовникам:
7.1. Прийняти від КО “Інститут Генерального плану м. Києва” проект'

но'кошторисну документацію на виготовлення та встановлення в’їзних
знаків з прив’язкою до місць, визначених відповідно до пункту 2 цього
розпорядження;

7.2. Визначити генеральну підрядну організацію на виготовлення та
встановлення в’їзних знаків в установленому порядку;

7.3. При укладанні договорів підряду на виготовлення та встановлення
в’їзних знаків обов’язково передбачити умови щодо надання підрядником
гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації;

7.4. В разі необхідності забезпечити демонтаж в’їзних металевих конс'
трукцій “Квітка каштану”.

8. Погодити з управлінням Державної автомобільної інспекції ГУ МВС
України в місті Києві місця встановлення в’їзних знаків, відповідно до
пункту 2 цього розпорядження.

9. Комунальній корпорації “Київавтодор” в разі виконання робіт, зазна'
чених у підпункті 7.4 пункту 7 цього розпорядження, списати з балансу
в’їзні металеві конструкції “Квітка каштану” в установленому порядку.

10. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за'
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051.

11. Київському комунальному об’єднанню зеленого будівництва та
експлуатації зелених насаджень міста “Київзеленбуд” за власний рахунок
виконати озеленення і ландшафтне опорядження територій, прилеглих до
в’їзних знаків.

12. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлен'
ня міста Києва “Київміськсвітло” забезпечити за власний рахунок влашту'
вання зовнішнього освітлення в’їзних знаків та прилеглих територій.

13. Головному управлінню з питань реклами виконавчого органу Київ'
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установле'
ному порядку забезпечити перенесення на інші місця рекламних засобів,
які впливають на візуальне сприйняття в’їзних знаків, встановлених на
місцях, визначених відповідно до пункту 2 цього розпорядження.

14. Замовникам в установленому порядку подати пропозиції щодо пе'
рерозподілу бюджетних призначень, передбачених районним в місті Ки'
єві державним адміністраціям в бюджеті міста Києва на 2012 рік, та спря'
мувати їх для виконання робіт, визначених у пункті 1 цього розпоряджен'
ня.

Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити відпо'
відне коригування бюджетних призначень на 2012 рік та внести зміни в
установленому порядку до бюджету міста Києва на 2012 рік.

15. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчо'
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра'
ції) після встановлення в’їзних знаків зарахувати їх до комунальної влас'
ності територіальної громади м. Києва.

16. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згід'
но з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Про підготовку навчальних закладів м. Києва до початку 
2012—2013 навчального року

Розпорядження № 507 від 29 березня 2012 року
Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та з метою забезпечення всебічної і своєчасної підготовки

навчальних закладів м. Києва до початку 2012—2013 навчального року:

1. Затвердити заходи щодо підготовки навчальних закладів м. Києва
до початку 2012—2013 навчального року (додаються).

2. Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районним в
місті Києві державним адміністраціям забезпечити виконання заходів що'
до підготовки навчальних закладів м. Києва до початку 2012—2013 на'
вчального року в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста Києва
на 2012 рік.

3. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо'
відно до розподілу обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засо'
бах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядження виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20.03.2012 № 507

Заходи щодо підготовки навчальних закладів м. Києва
до початку 2012—2013 навчального року

№ п/п Назва заходу Виконавці Термін виконання

Заходи, виконання яких здійснюється на міському рівні

1. Колегія    Головного   управління освіти і  науки
виконавчого органу   Київської  міської   ради (Київської
міської державної адміністрації) з питання підготовки
навчальних  закладів міста Києва до початку 2012—2013
навчального року.

Головне управління освіти і
науки виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), управління
освіти районних в місті Києві
державних адміністрацій

березень 2012

2. Міський        рейд        перевірки готовності   навчальних
закладів до   початку   нового   2012—2013 навчального
року.

Головне управління освіти і
науки виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), Головне
управління з питань
надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації),
Головне управління контролю
за благоустроєм м.Києва
виконавчого органу Київської
міської ради     (Київської
міської державної
адміністрації), міська
санітарно�епідеміологічна
станція, районні в  місті Києві
державні адміністрації

з 6 до 20 серпня 2012

3. Серпневі конференції, наради, семінари педагогічних
працівників навчальних закладів міста. 

Головне управління освіти і
науки  виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації,
Київський університет імені
Бориса Грінченка

серпень 2012

4. Загальноміська   акція   "Дай   руку, першокласнику!". Головне управління освіти і
науки виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації

до 03.09.2012

5. Забезпечити учнів 1 класів загальноосвітніх  навчальних
закладів усіх типів та  форм власності   подарунковими
комплектами.

Головне управління освіти і
науки виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

до 25.08.2012

6. Придбати сучасні технічні засоби навчання з
природничо�математичних  і технічних  дисциплін.  

Головне управління освіти і
науки виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

протягом року

7. Забезпечити своєчасну доставку до загальноосвітніх
навчальних закладів    міста    підручників    та
навчальних посібників, отриманих від  Міністерства
освіти   і   науки, молоді та спорту України.

Головне управління освіти і
науки виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації

протягом року

8. Забезпечити проведення Дня знань та свята Першого
дзвоника у  навчальних закладах.

Районні в місті Києві державні
адміністрації, Головне
управління освіти і науки
виконавчого органу  Київської
міської ради (Київської міської
державної  адміністрації)

03.09.2012

9. Забезпечити навчальні заклади міста керівними та
педагогічними кадрами.

Головне управління освіти і
науки виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації), районні в місті
Києві державні адміністрації

до 03.09.2012 

10. Провести організаційно�правові заходи щодо працевлаштування
молодих фахівців�випускників Київського університету  імені
Бориса Грінченка.

Головне управління освіти
і науки виконавчого
органу  Київської міської
ради (Київської міської
державної  адміністрації)

до 03.09.2012

11. Забезпечити організацію профільних змін у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку для талановитих й обдарованих
дітей, дитячих творчих  колективів,        лідерів учнівського
самоврядування       загальноосвітніх, професійно� технічних та
позашкільних навчальних закладів міста; оздоровлення та
відпочинок дітей�сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які навчаються в професійно�технічних  навчальних
закладах  міста, та дітей працівників освіти.  

Головне управління освіти
і науки виконавчого
органу  Київської міської
ради (Київської міської
державної  адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

до 03.09.2012

12. Проводити  медичні   огляди  учнів загальноосвітніх навчальних
закладів

Головне управління
охорони здоров'я
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)

протягом року

13. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади медичними
працівниками.

Головне управління
охорони здоров'я
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації),
районні в місті Києві
державні адміністрації

до 03.09.2012

Заходи, виконання яких здійснюється на рівні районних в місті Києві державних адміністрацій

1. Районні рейди перевірки готовності навчальних закладів до
початку нового 2012—2013 навчального року

Районні в місті Києві
державні адміністрації

до 01.08.2012

2. Колегії районних в місті Києві     державних адміністрацій з
питання підготовки навчальних закладів району до початку
2012—2013 навчального року.

Районні в місті Києві
державні адміністрації

травень�серпень 2012

3. Вжити необхідних заходів щодо забезпечення протипожежної
безпеки у навчальних закладах

Районні в місті Києві
державні адміністрації

до 20.08.2012

4. Забезпечити особам з особливими потребами безперешкодний
доступ до навчальних закладів.

Районні в місті Києві
державні адміністрації

протягом року

5. Розширити  мережу навчальних закладів з інклюзивними
класами (групами).

Районні в місті Києві
державні адміністрації

до 03.09.2012

6. Розширити    мережу    дошкільних навчальних закладів шляхом:
�    відновлення роботи непрацюючих дошкільних навчальних
закладів; 
�    проведення  капітальних ремонтів групових приміщень; 
�    проведення реорганізації шкіл�дитячих садків.

Районні в місті Києві
державні адміністрації

протягом року

7. Провести   капітальні   ремонти та придбати обладнання  для
навчальних закладів.

Районні в місті Києві
державні адміністрації

протягом року

8. Забезпечити  медичні кабінети навчальних  закладів  ліками  для
надання  першої невідкладної допомоги.

Районні в місті Києві
державні адміністрації,
управління освіти,
керівники навчальних
закладів

до 03.09.2012

9. Своєчасно   підготувати   навчальні заклади    усіх    типів    та
форм власності   до   роботи   в   осінньо� зимовий   період,
отримати   акти готовності для закладів і установ освіти міста.

Районні в місті Києві
державні адміністрації,
керівники навчальних
закладів

до 01.10.2012

10. Провести енергозберігаючі заходи у навчальних закладах. Районні в місті Києві
державні адміністрації,
управління освіти
районних в місті Києві
державних адміністрацій,
керівники навчальних
закладів 

протягом року

11. Провести осінні та весняні  місячники упорядкування та
благоустрою територій, прилеглих до навчальних закладів, з
висаджуванням дерев, кущів, розбивкою газонів і квітників.

Районні в місті Києві
державні адміністрації,
управління освіти,
керівники навчальних
закладів

квітень�травень,
вересень�жовтень 2012

12. Забезпечити належний стан  охорони праці, безпеки
життєдіяльності в навчальних  закладах (майстерні, спортивні
зали, спортивні майданчики, кабінети фізики, хімії, біології,
інформатики тощо).

Районні в місті Києві
державні адміністрації,
управління освіти,
керівники навчальних
закладів

до 03.09.2012

13. Забезпечити    відкриття    в   літній період дитячих таборів
відпочинку з денним перебуванням на базі навчальних закладів
міста.

Районні в місті Києві
державні адміністрації 

до 03.09.2012

14. Оздоровити  протягом літнього періоду у виїзних оздоровчих
закладах дітей�сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, вихованців шкіл�інтернатів.                                        

Районні в місті Києві
державні адміністрації 

до 03.09.2012

15. Організувати     роботу     трудових     об'єднань старшокласників
на базі навчальних закладів міста.

Районні в місті Києві
державні адміністрації 

до 03.09.2012

16. Забезпечити  у  літній   оздоровчий   період збільшення витрат на
харчування в  дошкільних  навчальних закладах на 10 %.

Районні в місті Києві
державні адміністрації 

до 03.09.2012

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про перерозподіл видатків розвитку бюджету міста Києва, передбачених 
Головному управлінню транспорту та зв’язку на 2012 рік

Розпорядження № 660 від 20 квітня 2012 року
Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, поста�

нови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 “Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу
видатків бюджету і надання кредитів з бюджету”, рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет міста Ки�
єва на 2012 рік” та для забезпечення утримання в належному стані вулично�шляхової мережі міста Києва, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Затвердити перерозподіл видатків розвитку бюджету, передбаче'
них Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки'
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2012 рік
у спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального обсягу
бюджетних призначень, шляхом зменшення видатків розвитку бюджету
по коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бю'
джетів 100203 бюджетної програми “Благоустрій міста” та збільшення ви'
датків розвитку бюджету по коду тимчасової класифікації видатків та кре'
дитування місцевих бюджетів 180409 бюджетної програми “Внески до
статутного капіталу суб’єктів господарювання” (Комунальна корпорація
“Київавтодор”), що додається.

2. Головному фінансовому управлінню виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснити пере'
розподіл видатків розвитку бюджету Головному управлінню транспорту та
зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер'

жавної адміністрації), зазначений в пункті 1 цього розпорядження, та
внести зміни в установленому порядку до бюджету міста Києва на 2012
рік після погодження постійною комісією Київської міської ради з питань
бюджету та соціально'економічного розвитку.

3. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез'
печити подання на погодження перерозподілу видатків розвитку бюдже'
ту, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, до постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально'економічного роз'
витку.

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

Голова О. Попов

Затверджено 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 20.04.2012 № 660

Перерозподіл 
видатків розвитку бюджету міста Києва, 

передбачених Головному управлінню транспорту 
та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2012 рік 
у спеціальному фонді бюджету міста Києва в межах загального 

обсягу бюджетних призначень

№ п/п Код тимчасової класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів

Назва бюджетної
програми

Код економічної
класифікації
видатків

Сума зменшення
(грн)

Сума збільшення
(грн)

1 100203 Благоустрій міста
КК "Київавтодор"

2410 �5 000 000

2 180409 Внески до
статутного капіталу
суб'єктів
господарювання
КК "Київавтодор"

1310 +5 000 000

Всього �5 000 000 +5 000 000

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 27 квітня 2012 року

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о приміщення площею 87,70 в.м

на в л. Зань овець ої, 5/2, літ. "А"
Назва об'є та: Нежиле приміщення за альною площею 87,70 в.м.
Адреса: 01001, м. Київ, в л. Зань овець ої, 5/2, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство Печерсь ої районної місті Києві

ради по триманню житлово о осподарства "Хрещати ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежиле приміщення № 1 ( р пи приміщень № 110) площею 87,70 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 509 500 (п'ятсот дев'ять тисяч п'ятсот) ривень.
ПДВ — 101 900 (сто одна тисяча дев'ятсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 611 400 (шістсот одинадцять тисяч

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

61 140 (шістдесят одна тисяча сто соро ) ривень.
Б дино ? в я ом розташований об'є т приватизації? занесений до державно о

реєстр нер хомих пам'ято У раїни, я пам'ят а архіте т ри та містоб д вання
місцево о значення (на аз Міністерства льт ри і т ризм У раїни від 07.09.2006 №
747/0/16-06, охорон. № 401).

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

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

3.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Головним правлінням
охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації попередній
до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації,

4. А ціон б де проведено 18 травня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала

№ 4, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 12.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в
понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 61 140 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,

в л. Зань овець ої, 5/2, літ. "А",
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала № 4, товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. 362-90-13, (067)868-96-20.

До ва и меш анців столиці!
З ідно з постановою Національної омісії, що здійснює державне ре лювання сфері енер ети и від 23.04.2012 № 497, я а зареєстрована в

Міністерстві юстиції У раїни 23.04.2012 за №598/20911, тарифи на еле троенер ію, що відп с ається населенню, з 1 травня 2012 ро становитим ть:

Приміт а. Еле трична енер ія, я а витрачається в ба ато вартирних б дин ах на технічні цілі (робот ліфтів, насосів та зам ово-пере оворних пристроїв, що належать власни ам
вартир ба ато вартирно о б дин на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних зна ів, відп с ається за тарифом 30,4 оп. за 1 Вт· од (без ПДВ).

Еле трична енер ія, я а витрачається в ба ато вартирних б дин ах, розташованих сільсь ій місцевості, на технічні цілі (робот ліфтів, насосів та зам ово-пере оворних
пристроїв, що належать власни ам вартир ба ато вартирно о б дин на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних зна ів, відп с ається за тарифом
28,1 оп. за 1 Вт. од (без ПДВ).

Еле трична енер ія, я а витрачається в дачних та дачно-б дівельних ооперативах, садових товариствах, аражно-б дівельних ооперативах на технічні цілі (робот
насосів) та освітлення території, відп с ається за тарифом 30,4 оп. за 1 Вт. од (без ПДВ).

До ва и меш анців столиці, ерівни ів
підприємств, станов та житлово-

е спл атаційних ор анізацій!
З метою під отов и до опалювально о сезон 2012/2013 р. 7 – 21 травня 2012

ро в частині Печерсь о о, Голосіївсь о о, Дніпровсь о о районів (житлові масиви
Р санів а, Березня и, Телич а, Звіринець, Лип и, Чорна ора, Печерсь ) ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО" проводитиме щорічні випроб вання теплових мереж від
теплома істралей №1, 2, 8 ТЕЦ-5.

У зв'яз з цим з 18.00 6 травня постачання арячої води б де припинено.

Випроб вання теплових мереж здійснюватим ться межах:
- в лиць Промислової, Кі відзе, б львар Др жби народів, в лиць Чесь ої, Чи оріна,

Щорса, пров л ів Лабораторно о та Госпітально о, б львар Лесі У раїн и, в лиці
Шов овичної, пров л Козловсь о о, в лиць Кр ло ніверситетсь ої, Бан ової,
Лютерансь ої, Оль инсь ої, Інстит тсь ої, Садової, Михайла Гр шевсь о о, Пар ової
доро и, Кріпосно о пров л , Кловсь о о звоз , в лиць Мос овсь ої, К т зова,
Арсенальної площі, в лиці Івана Мазепи (частина Печерсь о о та Голосіївсь о о
районів);

- Деревообробно о пров л , Наддніпрянсь о о шосе, б львар Др жби Народів,
в лиць Ент зіастів, Березня івсь ої, Дніпровсь ої і Р санівсь ої набережних (частина
Печерсь о о, Голосіївсь о о і Дніпровсь о о районів).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вище 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає нормативам.
Це дозволить виявити ма симально можлив іль ість пош оджень та лі від вати їх,
запобі ши та им чином їхній появі під час опалювально о сезон . Через виявлені
пош одження подача арячої води може затрим ватися на час, необхідний для їхньо о
с нення, про що КИЇВЕНЕРГО додат ово повідомить ЖЕО.
Просимо власни ів підвальних та напівпідвальних приміщень, в я их або пор ч з

я ими проходять теплові мережі, вжити запобіжних заходів для збереження
матеріальних цінностей на випадо пош одження теплових мереж.

На в лицях, садибах, підвалах б дин ів, де проходять теплові мережі, може
трапитися пош одження підземних тр бопроводів із вини ненням провалин та ви идів
води на поверхню.

Б дьте важні та обережні!

У разі вини нення провалин та появи на поверхні води не наближайтеся самі
та не доп с айте до та их місць дітей! Повідомляйте про виявлені випад и
фахівців КИЇВЕНЕРГО за телефонами:
- Дніпровсь ом районі — 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47;
- Голосіївсь ом та Печерсь ом районах — 528-11-69, 529-88-75,
291-08-47.

На ад ємо, що під час щорічних випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО не
нарахов є плат за споживання теплової енер ії житловим ор анізаціям для
отримання арячої води. Кори вання розрах н ів з меш анцями здійснюють ЖЕО.

Про подальший рафі випроб вань тепломереж КИЇВЕНЕРГО інформ ватиме
ЖЕО та ЗМІ.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна отримати
за телефонами інформаційно-довід ової сл жби ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 15-88 або з
мобільно о 201-58-79, а та ож на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.com.
Перепрош ємо за тимчасові незр чності!

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про повторний продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о б дин за альною площею 406,9 в.м на в л.

Мельни ова, 28, літ. "А".
Назва об'є та: Нежилий б дино за альною площею 406,9 в.м
Адреса: 04050, м. Київ, в л. Мельни ова, 28. літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино за альною площею 406,9 в.м том числі:
I поверх — 147,1 в.м, місця спільно о орист вання — 56,0 в.м;
II поверх — 183,4 в.м, місця спільно о орист вання — 20,4 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 532 000 (п'ятсот тридцять дві тисячі) ривень.
ПДВ — 106 400 (сто шість тисяч чотириста) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 638 400 (шістсот тридцять вісім

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

63 840 (шістдесят три тисячі вісімсот соро ) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1 Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

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

4. А ціон б де проведено 18 травня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала

№ 4, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 13.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в
понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 63 840 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04050, м. Київ,

в л. Мельни ова, 28, літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала № 4, товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. 362-90-13, (067)868-96-20.

ПАТ "КИЇВГАЗ"

повідомляє

Постановою НКРЕ від

19.04.2012 № 434 з 1- о трав-

ня 2012 ро для ПАТ "Київ-

аз" затверджений тариф на

розподіл природно о і нафто-

во о аз розмірі 70,20 рн

за 1000 м3 без рах вання по-

дат на додан вартість та та-

риф на постачання природно-

о аз за ре льованим тари-

фом розмірі 21,40 рн за

1000 м3 без рах вання по-

дат на додан вартість.

Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація о олош є про намір передати в оренд термін на 2 ро и 364 дні нежитлове
приміщення площею 143,3 в.м за адресою: м. Київ, в л. Печерсь ий звіз, 19 для ви ористання під офіс з розрах н ом орендної плати в розмірі
14396,25 рн без ПДВ за перший місяць оренди.

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення.
Заяви про оренд приймаються за адресою: м. Київ, в л. С ворова, 15, Печерсь а районна в м. Києві державна адміністрація.
Довід ов інформацію можна отримати за телефонами: 280-15-39, 280-02-20.

⌦ Втрачені свідоцтво про базов за-
альн середню освіт спеціалізова-
ної ш оли №75 з по либленим вив-
ченням раїнсь ої мови Печерсь о-
о район м. Києва — серія KB,
№ 35078534 та додато до свідоцтва
12 CO № 963843 на ім'я Назар евич
Олени Оле івни вважати недійсними.

У відповідності до За он У раїни
"Про засади запобі ання і протидії о-
р пції", де ларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансово о ха-
ра тер за 2011 рі начальни а Головно-
о правління Держтехно енбезпе и
місті Києві та йо о заст пни ів оприлюд-
нені на веб-сайті http://kievditb.gov.ua/

⌦ Посвідчення лі відатора на
ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 347556 на ім’я Саєн а
Сер ія Віталійовича вважати
недійсним.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежило о б дин — КПП для автомобілів нових модифі ацій

площею 2074,6 в.м, разом з ом ні аціями: лінії водопіді рів ,
о орожа території, водопровідні мережі, еле тромережі, теплові

мережі, аналізаційні мережі
Назва об'є та: Нежилий б дино — КПП для автомобілів нових модифі ацій

площею 2074,6 в.м разом з ом ні аціями: лінії водопіді рів , о орожа території,
водопровідні мережі, еле тромережі, теплові мережі, аналізаційні мережі.
Адреса: 04209, м. Київ, в л. Полярна, 20, літ. "Р".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київпастранс".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилий б дино — КПП для автомобілів нових модифі ацій площею 2074,6 в.м

разом з ом ні аціями: лінії водопіді рів , о орожа території, водопровідні мережі,
еле тромережі, теплові мережі, аналізаційні мережі.

Ціна об'є та без ПДВ — 9 124 980 (дев'ять мільйонів сто двадцять чотири тисячі
дев'ятсот вісімдесят) ривень.

ПДВ — 1 824 996 (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі дев'ятсот
дев'яносто шість) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 10 949 976 (десять мільйонів
дев'ятсот соро дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят шість) ривень.

С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —
1 094 997 (один мільйон дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто сім) ривень
60 опійо .

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є т

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

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

4. А ціон б де проведено 18 травня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м, Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала

№ 4, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в
понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 1 094 997,60 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 04209, м. Київ,

в л. Полярна, 20, літ. "Р".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала № 4, товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. 362-90-13, (067)868-96-20.

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ої місь ої державної адміністрації)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 128,70 в.м на

в л. Хрещати , 15/4, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 128,70 в.м.
Адреса: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 15/4, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство Печерсь ої районної місті Києві

ради по триманню житлово о осподарства "Хрещати ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 8 ( р пи приміщень № 172) площею 128,70 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 3 360 000 (три мільйони триста шістдесят тисяч) ривень.
ПДВ — 672 000 (шістсот сімдесят дві тисячі) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 4 032 000 (чотири мільйони

тридцять дві тисячі) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10 % від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

403 200 (чотириста три тисячі двісті) ривень.
Б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, внесений до Державно о

реєстр нер хомих пам'ято У раїни я пам'ят а архіте т ри та містоб д вання
місцево о значення (на аз Міністерства льт ри і т ризм У раїни від 15.09.2010
№ 706/0/16-10, охоронний № 62-Кв).

УМОВИ ПРОДАЖУ:
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є т

приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на
об'є т, бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь

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

3.2. до ладання до овор півлі — продаж ласти з Головним правлінням
охорони льт рної спадщини Київсь ої місь ої державної адміністрації попередній
до овір про ладання в майб тньом охоронно о до овор на об'є т приватизації.

4. А ціон б де проведено 18 травня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала

№ 4, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато об 11.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, поверх 15, зала № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в
понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до
17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні
до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 403 200 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но № 26001301729701 в
АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа
"У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою; 01001, м. Київ,

в л. Хрещати , 15/4, літ. "А".
10.Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, 172, — поверх 15, зала № 4, товарна біржа "У рспецрес рс",
тел. 362-90-13, (067)868-96-20.

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

Кате орії споживачів
Тарифи на еле троенер ію,
в опій ах за 1 Вт· од

Без ПДВ ПДВ З ПДВ

1. Еле троенер ія, що відп с ається:

1.1. Населенню:

за обся , спожитий до 150 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 23,35 4,67 28,02

за обся , спожитий понад 150 Вт· од до 800 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 30,4 6,08 36,48

за обся , спожитий понад 800 Вт· од еле троенер ії на місяць 45,6 9,12 54,72

для ба атодітних, прийомних сімей та дитячих б дин ів сімейно о тип незалежно від обся ів споживання еле троенер ії 23,35 4,67 28,02

1.2. Населенню, я е проживає в сільсь ій місцевості:

за обся , спожитий до 150 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 21,6 4,32 25,92

за обся , спожитий понад 150 Вт· од до 800 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 28,1 5,62 33,72

за обся , спожитий понад 800 Вт· од еле троенер ії на місяць 42,15 8,43 50,58

для ба атодітних, прийомних сімей та дитячих б дин ів сімейно о тип незалежно від обся ів споживання еле троенер ії 21,6 4,32 25,92

1.3. Населенню, я е проживає в житлових б дин ах ( том числі в житлових б дин ах отельно о тип та ртожит ах), обладнаних
встановленом поряд хонними еле троплитами ( том числі в сільсь ій місцевості):

за обся , спожитий до 250 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 17,95 3,59 21,54

за обся , спожитий понад 250 Вт· од до 800 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 23,35 4,67 28,02

за обся , спожитий понад 800 Вт· од еле троенер ії на місяць 35,0 7,0 42,0

для ба атодітних, прийомних сімей та дитячих б дин ів сімейно о тип незалежно від обся ів споживання еле троенер ії 17,95 3,59 21,54

1.4. Населенню, я е проживає в житлових б дин ах ( том числі в житлових б дин ах отельно о тип та ртожит ах), обладнаних
встановленом поряд еле троопалювальними станов ами або еле троопалювальними станов ами та хонними еле троплитами
( том числі в сільсь ій місцевості):

1.4.1. В період з 1 травня по 30 вересня (в лючно):

за обся , спожитий до 250 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 17,95 3,59 21,54

за обся , спожитий понад 250 Вт· од до 800 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 23,35 4,67 28,02

за обся , спожитий понад 800 Вт· од еле троенер ії на місяць 35,0 7,0 42,0

1.4.2. В період з 1 жовтня по 30 вітня (в лючно):

за обся , спожитий до 1800 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 17,95 3,59 21,54

за обся , спожитий понад 1800 Вт· од еле троенер ії на місяць 35,0 7,0 42,0

1.4.3. Для ба атодітних, прийомних сімей та дитячих б дин ів сімейно о тип незалежно від обся ів споживання еле троенер ії 17,95 3,59 21,54

1.5. Населенню, я е проживає в ба ато вартирних б дин ах, не азифі ованих природним азом і в я их відс тні або не ф н ціон ють
системи централізовано о теплопостачання:

1.5.1. В період з 1 травня по 30 вересня (в лючно):

за обся , спожитий до 250 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 17,95 3,59 21,54

за обся , спожитий понад 250 Вт· од до 800 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 23,35 4,67 28,02

за обся , спожитий понад 800 Вт· од еле троенер ії на місяць 35,0 7,0 42,0

1.5.2. В період з 1 жовтня по 30 вітня (в лючно):

за обся , спожитий до 1800 Вт· од еле троенер ії на місяць (в лючно) 17,95 3,59 21,54

за обся , спожитий понад 1800 Вт· од еле троенер ії на місяць 35,0 7,0 42,0

1.6. Населенню, я е розрахов ється з енер опостачальною ор анізацією за за альним розрах н овим засобом облі та об'єднане
шляхом створення юридичної особи, рім ртожит ів

30,4 6,08 36,48

1.7. Г ртожит ам (я і підпадають під визначення "населення, я е розрахов ється з енер опостачальною ор анізацією за за альним
розрах н овим засобом облі та об'єднане шляхом створення юридичної особи")

23,35 4,67 28,02

1.8. Г ртожит ам (я і підпадають під визначення "населення, я е розрахов ється з енер опостачальною ор анізацією за за альним
розрах н овим засобом облі та об'єднане шляхом створення юридичної особи") сільсь ій місцевості

21,6 4,32 25,92

1.9. Населенню, я е розрахов ється з енер опостачальною ор анізацією за за альним розрах н овим засобом облі та об'єднане
шляхом створення юридичної особи, і проживає в житлових б дин ах ( том числі в житлових б дин ах отельно о тип ), обладнаних
хонними еле троплитами та/або еле троопалювальними станов ами ( том числі в сільсь ій місцевості), рім ртожит ів

23,35 4,67 28,02

1.10. Г ртожит ам (я і підпадають під визначення "населення, я е розрахов ється з енер опостачальною ор анізацією за за альним
розрах н овим засобом облі та об'єднане шляхом створення юридичної особи"), що розташовані в б дин ах, обладнаних
хонними еле троплитами та/або еле троопалювальними станов ами ( том числі в сільсь ій місцевості)

17,95 3,59 21,54

2. Еле троенер ія, що відп с ається споживачам, прирівняним до населення 30,4 6,08 36,48

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

40,90 рн ..........на місяць ..........21,50 рн

122,70 рн ......на 3 місяці ........64,50 рн

245,40 рн ......на 6 місяців ......129,00 рн

490,80 рн ....на 12 місяців......258,00 рн

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

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

10,90 рн ..........на місяць ............6,50 рн

32,70 рн ........на 3 місяці ........19,50 рн

65,40 рн ........на 6 місяців ........39,00 рн

130,80 рн ....на 12 місяців........78,00 рн

Передплатні
ціни

Піль ова передплата
з достав ою азети
в поштов с ринь

Передплатні
ціни

Піль ова передплата
з достав ою азети
в поштов с ринь
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Спортивні новини

Таеквон�до. Катерина Соловей 
та Дмитро Безверхий — чемпіони Європи
У Маріборі (Словенія) відб вся 27-й дорослий і 18-й юніорсь ий

чемпіонати Європи з тае вон-до. У зма аннях взяли часть 490
спортсменів з 29 раїн. Збірн У раїни представляли 18 атлетів. На-
ші спортсмени зайняли сім призових місць, повідомляє прес-сл ж-
ба Все раїнсь о о союз тае вон-до. У дорослом т рнірі пере-
можцями стали Катерина Соловей (52 ) та Дмитро Безверхий (63
), бронз завоювала Дзвенислава То арєва (58 ). У зма аннях

юніорів срібним призером став Дмитро Віхров (58 ), бронзовим —
Іван Грищ (70 ). О рім цьо о, др е місце зайняли юніор и в о-
мандном спарин і третє — юніори по спецтехніці в оманді. У за-
ально омандном залі збірна У раїни стала дев'ятою з 29 о-
манд

Олімпійський рух. Вітчизняні паралімпійці 
завоювали 68 ліцензій на XIV літні Ігри 2012 року
В Лондоні (Вели обританія) з 29 серпня по 9 вересня 2012 ро від-

б д ться XIV літні Паралімпійсь і І ри. За рез льтатами вист пів
спортсменів-паралімпійців У раїни 2010 — 2011 ро ах 94 вітчизня-
них паралімпійців завоювали право на часть оловних зма аннях
чотириріччя — XIV літніх Паралімпійсь их І рах 2012 ро . На сьо одні-
шній день вже завойовано 68 ліцензій і є сподівання здоб ти ще 61,
інформ є Державна сл жба молоді та спорт У раїни. Остаточний
розподіл паралімпійсь их ліцензій відб деться в червні 2012 ро . За
даними Міжнародно о Паралімпійсь о о Комітет , на І рах 2012 ро
розі р ватим ться 503 омпле ти на ород. Спортсмени У раїни бра-
тим ть часть 12 видах спорт (весл вання а адемічне, волейбол
сидячи, дзюдо, ле а атлети а, настільний теніс, па ерліфтин , пла-
вання, стрільба льова, стрільба з л а, фехт вання на віз ах, ф тбол
ДЦП, велоспорт (тре , шосе) з 20 видів спорт , що представлені на І -
рах

Хокей. Олександр Куликов — головний тренер
національної збірної команди України
У офісі Федерації хо ею У раїни б ло підбито підс м и вист пів збір-

них оманд У раїни на чемпіонатах світ 2012 ро . На адаємо, юніор-
сь а (U-20) збірна оманда на домашньом чемпіонаті виборола п -
тів до Дивізіон ІВ, юніорсь а (U-18) оманда на чемпіонаті в У ор-
щині (Дивізіон ІВ) посіла четверт сходин , а національна збірна за
підс м ами світово о фор м в Словенії залишила Дивізіон ІА. Відраз
після завершення чемпіонат світ в Любляні (Словенія) оловний тре-
нер оманди Анатолій Хомен о подав відстав . У своєм звіті Анато-
лій Андрійович оловними причинами невдало о вист п нашої збірної
назвав невезіння, невдал р воротарів та слаб реалізацію ольових
моментів. Члени ви он ом Федерації хо ею У раїни одно олосно
прийняли відстав Анатолія Хомен а. Разом з тим, національна збір-
на отримала ново о ерманича. Команд очолив олишній тренер
"Донбас " Оле сандр К ли ов

Температура +18°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 84 %

Температура +24°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 55 %

Температура +18°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 83 %

Прогноз погоди на 27 квітня 2012 року

Нападни "Баварії" Маріо Гомес ( червоній формі) боротьбі проти "реалівців" Пепе (зліва) та І ера Касільяса

ОВНИ, не ребіть тіль и до себе, свято дотрим йтеся за он
"бер -даю" (де слаб од хим л авий розставив тенета), залюб и
діліться всім, чим ба аті: я серцем, та і аманцем — не збіднієте,
ом сь забор вали — розплатіться.
Для презентабельних ТЕЛЬЦІВ особисте щастя не примара, а

реальність. Час облаштов вати шлюбне життя на основі взаємної
любові з обранцем, с ріпити зи сердець либо ою др жбою, вза-
ємною т рботою, вірністю, пова ою. Се с альний потенціал оло-
сальний, тож прима ніч йте половин і охайтеся на слав !
Чарівним БЛИЗНЯТАМ імпон ватиме роль не п блічної персо-

ни, а відлюдни а. Б дьте "за адром", там роз ортатим ться сю-
жети армічних подій, я і маєте доопрацювати спо ійно, виважено,
з ма симальною прод тивністю разом з бла овірними, домочад-
цями, оле ами, вирішити сл жбові питання.
РАКИ на ребені поп лярності. А тивіз йте др жні зв'яз и, я що

вас об'єднають пра матичні інтереси плюс психоло ічна армонія,
все с ладеться ч дово. Одна т т підстері ає чимало небезпечних
спо с, то фо си темних сил, що не дають вам с ористатися лі-
дерсь ими привілеями в др жньом оле тиві.
ЛЕВИ, ар'єрний демарш розпалі, настав зоряний час фахово-

о дос оналення. Втім, створити армонійн атмосфер співпраці
неле о, всередині ле оч ть пот жні емоції — їх виб хи за рож -
ють р йнацією взаємин. Дотрим йтеся посадової с бординації,
моліться на шефа, дбайте про родин .
ДІВИ, більше б вайте на людях, ре лам йте себе, демонстр й-

те все най раще, пра ніть стати п блічною персоною. Фізичний
енер опотенціал висо ий, і я що йо о не реаліз єте правильно —
захворієте або спрово єте а ресивні напади.
ТЕРЕЗИ, це тиждень психоло ічно о атарсис , і промайне він в

оздоровчій стресовій динаміці. Ба ато що таємне стане явним;
триво и, с мніви, підозри (особливо ревнощі), можливо, посилять-
ся, але це не причина для песимізм , а нормальний процес —
вн трішня трансформація неможлива без ризи.
СКОРПІОНИ, ви опинилися на "мінном " полі розбрат і не зна-

єте я звідти вийти? Зась онфронтації! Хочете ріпити фаховий
імідж — прибор айте амбіції і танцюйте під д д вимо та інтере-
сів ділових омпаньйонів, др зів. Ви їдете на їхньом возі і вони на-
ба ато впливовіші, пра тичніші, володіють форт нними шансами.
СТРІЛЬЦІ, вас епсь е самопоч ття? Нічо о драматично о,

си нал небес, щоб ви зайнялися профіла ти ою здоров'я. Опано-
в йте медицин , дієтоло ію, фітотерапію, займайтеся спортом, по-
др жіться з природою і розл чіться з по аними звич ами. Переос-
мисліть своє б ття, помір йте, чи отрим єте ви втіх від мов жит-
тя, роботи?
КОЗОРОГИ, ваше життя перетвориться на "бал-мас арад", і я -

що поставили за мет взяти о ось в сердечний полон, не "пере-
райте" в запалі саморе лами, с оріше виставите себе на посміхо-
вись о п блі и. Впливовість та презентабельність соці мі ся не
апо ею, освоюйте психоло ічний "лі неп", нама аючись в ад вати
д м и та бажання оточення, і не тисніть авторитетом.
ВОДОЛІЇ, ящо ви одино і — вилітайте з родинно о нізда і ство-

рюйте власн сім'ю, а подр жнім парам час зап стити про рам
"перевантаження" взаємин. Зрештою, вас має б ти зараз осо-
бистий с веренний простір, втор атися в я ий ні ом не можна
(винято для оханих). У травні форм ється арсенал енер орес р-
сів, запор а бла опол ччя на рі .
РИБАМ слід під читися, лі від вати хвости фахової не рамотно-

сті, під ватися інтеле т ально, розширити оло ділово о спіл -
вання. Що стос ється ділових онта тів, в інт їції та пра тицизмі
вам рівних не б де. Здатні знайти спонсора, зав'язати знайомство
саме з впливовою особою, я имсь потойбічним ч ттям визначив-
ши її ористь майб тньом . Втім, випад ових з стрічей на вашо-
м шлях не б де

Любов ШЕХМАТОВА, астролог
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ранок день вечір

"Баварія" вирвала путівку 
до фіналу Ліги чемпіонів
Німецький клуб переміг у серії пенальті мадридський "Реал"

Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

Мюнхенсь а "Баварія" взя-
ла ор над мадридсь им
"Реалом" і тепер зі рає в
домашньом фіналі Лі и
чемпіонів з лондонсь им
"Челсі". Захоплююче про-
тистояння тривало 120
хвилин і завершилось се-
рією пенальті, в я ій силь-
нішими виявилися ості.
Про раючи по ход з стрічі
з рах н ом 0:2, мюнхенці
змо ли забити потрібний
виїзний ол і довести р
до ф тбольної лотереї.

Зустріч на "Сантьяго Бернабеу" в

Мадриді розпочалася у досить висо�

кому темпі, який на початку задава�

ли футболісти мадридського "Ре�

алу". Вже на 3 хвилині матчу госпо�

дарі поля могли вийти уперед: ар�

гентинець Ді Марія вивів на ударну

позицію Самі Хедіру, але німецький

півзахисник пробив не сильно, і во�

ротар "Баварії" спокійно забрав

м’яч. А вже на 6 хвилині "бланкос"

таки домоглися свого, Ді Марія з

правого кута завдав удару по воро�

тах, але м’яч зупинила рука "бавар�

ця" Алаби, і рефері призначив пе�

нальті. 11�метровий спокійно реалі�

зував Кріштіано Роналду, розвівши

шкіряну кулю і голкіпера по кутах.

На 7 хвилині Алаба спробував ви�

правити свою помилку — гравець

пройшов лівим флангом і прострі�

лив на Ар’єна Роббена, але голлан�

дець не зумів влучити у ворота з

близької дистанції. На 12 хвилині

воротар "Реалу" Ікер Касільяс вря�

тував свою команду після небезпеч�

ного удару Маріо Гомеса. У відпо�

відь господарі провели атаку, ско�

риставшись помилкою центральних

захисників "Баварії". Самі Хедіра

віддав на свого партнера по збірній

Месута Озіла, той помітив Крішті�

ано Роналду, і португалець точним

ударом подвоїв перевагу своєї

команди. Тож 2:0, і здавалося, що

"Реал" на цьому не зупиниться.

Мюнхенці на якийсь час впали ду�

хом, але досить скоро зуміли при�

йти до тями і перехопили ініціативу.

Це швидко принесло результат. На

26�й хвилині захисник "Реалу" Пепе

не за правилами зупинив прохід

Маріо Гомеса, і рефері вказав на 11�

метровий. Пенальті реалізував

Ар’єн Роббен. Після забитого гола

гості отримали психологічну пере�

вагу і ще впевненіше пішли у на�

ступ. Проте "вершкові" зуміли ви�

стояти під шквалом атак "баварців" і

до кінця тайму рахунок не змінився.

Другу половину зустрічі команди

провели обережніше, адже будь�яка

помилка коштувала б втрати фіналу

Ліги чемпіонів, тому команди обе�

режніше діяли у захисті. Обміняв�

шись небезпечними атаками у сере�

дині тайму, суперники остаточно за�

спокоїлись, і гра перейшла у два

екстра�тайми. Щоправда, виснаже�

ні напруженими 90 хвилинами ос�

новного часу, футболісти думали

більше про захист, аніж про атаку

воріт суперника, тому долю пере�

можця матчу повинні були виріши�

ти післяматчеві пенальті. У фут�

больній лотереї фортуна була на бо�

ці "Баварії", тому вона і здобула пра�

во на вихід у фінал турніру, який

відбудеться на мюнхенській "Аль�

янц�арені" 19 травня. Після матчу

наставник "Реалу" Жозе Моуріньйо

прокоментував гру своїх підопіч�

них: "Я пишаюся своїми гравця�

ми — вони боролися проти непере�

вершеної команди і віддали усі сили

боротьбі. Але ми програли, тому

нам потрібно сконцентруватися на

внутрішньому чемпіонаті. У цьому і

є вся суть футболу — ніколи не зна�

єш, хто переможе"
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Цей день в історії 27 квітня

1644 — вперше в Канаді виса-
дили пшеницю
1791 — народився Семюел

Морзе, амери ансь ий винахід-
ни , х дожни , автор азб и
Морзе.
1828 — від рився Лондон-

сь ий зоосад
1908 — почато IV Олімпій-

сь их і ор в Лондоні
1927— народився Єв ен Мор-
нов, іноа тор, особливо відо-

мий роллю Б вало о з трійці з Ні-
ліним і Віциним
1965 — в США запатентовані

під з и "Памперс"
1995 — Верховна Рада У ра-

їни затвердила перш держав-
н на ород незалежної У ра-
їни — орден Бо дана Хмель-
ниць о о

Відповіді на с анворд на 4-й стор.
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