
Понад 62 % столичних будинків 
вже готові до зими
У мерії активно працюють над підготовкою до опалювального сезону

Нове життя столичних
під’їздів
У місті тривають роботи з упорядковування парадних та дворів

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

З ожним днем столиці більшає б дин-
ів з апітально відремонтованими під’їз-
дами та обла ородженою приб дин овою
територією. Більшість із цих б дівель не
бачили ремонт понад 20 ро ів, нині ж
вони отримали нове життя. Роботи з їх
відновлення ви он ються в рам ах ом-
пле сної про рами ре онстр ції житло-
во о фонд , між вартальних та приб дин-
ових територій. На адаємо, зініціював
ремонт 300 дворів “під люч” олова
КМДА Оле сандр Попов. Нині ж мас-
штабні ремонти тривають в сіх районах
столиці. “Хрещати ” проінспе т вав хід
їх ви онання Печерсь ом , Шевчен ів-
сь ом та Солом’янсь ом районах.

На цих прибудинкових територіях та парадних ки�

пить робота. Робітники працюють на повну силу, аби

якомога швидше закінчити й перейти на інший об’єкт.

Та це ніяк не позначається на якості  ремонту — все ви�

конується на “відмінно”. Це відразу помітно у тих бу�

динках, де робітники нещодавно закінчили працювати,

наприклад, на вул. Шота Руставелі, 4�б та на вул. Сакса�

ганського, 118. Тут пофарбовані стіни та стеля, поштові

скриньки, ліфтові шахти та вхідні двері, замінено вікна.

А у будинку 12/10, що на вул. Вінницькій (Солом’ян�

ський район), окрім пофарбованих поштових скриньок,

стін та стелі, у дворі ще й встановлені нові лавки.

Нині ж активно ремонтні роботи виконуються на вул.

Хрещатик, 17. “Це лише перший під’їзд за цією адре�

сою, який входить до програми з комплексного ремон�

ту. Тут уже пофарбували ліфтову шахту, стіни та стелю,

прибрали непотріб, замінили вікна й плануємо розміс�

тити інженерні комунікації в спеціальні ніші, щоб при�

крити їх”,— розповідає “Хрещатику” виконроб Анато�

лій Єрмак.

На вул. Кіквідзе, 19 робота також в самому розпалі. В

одному з під’їздів усі малярські роботи уже завершені.

Також тут замінені вікна та балконні двері, залишилось

встановити лише підвіконня. А от другий під’їзд зараз

тільки в процесі облагородження. “Тут наша бригада

уже пошпаклювала та побілила стіни, тепер будемо фар�

бувати панелі”,— розповів “Хрещатику” маляр Вален�

тина Карпович.

Як зазначає робітниця, коли бригада зайшла на об’єкт,

будинок був у жахливому стані: деревина на вікнах погни�

ла, а біля дверей на балконах були величезні тріщини. Ця

будівля давно не бачила ремонту. “Сім років тому у нашо�

му будинку уже розпочинали ремонт, але зробили недбало,

навіть не було помітно, що виконувались якісь роботи,—

зазначає “Хрещатику” мешканка будинку № 19, що на

вул. Кіквідзе, Тетяна Самотуга.— Наразі ми цілком задово�

лені здійсненим ремонтом — усе зроблено акуратно, і ко�

ли завершать усі заходи, у нас в будинку нарешті буде кра�

сиво”.

Задоволені відремонтованими під’їздами й мешканці

будинку № 52, що на Повітрофлотському проспекті.

“Дуже акуратно полагодили нам під’їзди, прибрали за

собою — зробили все якісно,— розповідає мешканець

цього будинку Іван Костриця. Крім того, після завер�

шення робіт в під’їздах робітники розпочали асфальту�

вання двору. Зауважимо, ця територія понад два роки бу�

ла вкрита ямами так, що ходити було неможливо. Як

розповів “Хрещатику” машиніст КП “Київжитлоспе�

цексплуатація” Сергій Туровський, на всій прибудинко�

вій території встановлені бордюри й нині тривають під�

готовчі роботи для укладання асфальту. До слова, на не�

великому відрізку цієї території уже прокладений ас�

фальт та для цілковитого завершення запланованого по�

трібно близько місяця

Сходові літини в б дин на в лиці Са са ансь о о, 118 вражають чистотою та я істю ремонт

Олександр МАРЮХНІЧ: 
"Для створення в Україні сильного
біржового ринку потрібні серйозні
інвестиції" 
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На станції "Виставковий центр"
запрацювали експериментальні
ескалатори 

Нововведення поля ає в том , що ес алатор вми а-
ється і починає працювати тоді, оли пасажир стає
на перш йо о сходин
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Слон Хорас освоїв літній вольєр 
Київсь ий зоопар план є придбати для ньо о дві
або три подр ж и
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У номері

Новини

Місто готується до відзначення 
Дня Державного Прапора 
та 21�річниці Незалежності України
У столиці розпочалася під отов а до проведення

свят ових заходів з на оди Дня державно о прапора
У раїни та 21-річниці Незалежності, що відб вати-
м ться 23-24 серпня Києві. За інформацією ГУ з пи-
тань вн трішньої політи и та зв’яз ів з ромадсь істю,
найближчим часом при КМДА розпочне робот Ор а-
нізаційний омітет з під отов и до визначних свят.
Та , столиця от ється до проведення офіційних та
свят ових заходів за частю ерівництва держави і
міста. Зо рема 23 серпня відб деться церемонія під-
няття Державно о Прапора У раїни Президентом
У раїни та по ладання вітів до пам’ятни ів видатним
діячам раїнсь о о державотворення районах Ки-
єва. Крім то о, 23-24 серпня Києві пройд ть: тема-
тичні на ово-пра тичні онференції, семінари та
р лі столи, свят ові онцертні про рами за ладах
льт ри та пар ах, просвітниць і тематичні заходи

за ладах льт ри, війсь ових частинах, за ладах для
дітей та молоді. Та ож рам ах під отов и до свят -
вання відповідними сл жбами КМДА та РДА план є-
ться проведення робіт щодо поряд вання об’є тів
льт рної спадщини. Та ож ви онають бла о стрій

пам’ятни ів та місць поховань осіб, я і за ин ли бо-
ротьбі за свобод та незалежність У раїни

Контроль за дорогами хочуть 
передати органам місцевого 
самоврядування
Міністерство інфрастр т ри ініціює передач
онтролю за доро ами місцево о значення ор анам
місцево о самовряд вання замість державно о
а ентства автомобільних дорі “У равтодор”. Про
це с азано в за онопрое ті, розробленом Міні-
нфрастр т ри й оп блі ованом на офіційном
сайті міністерства. Зо рема за онопрое том пе-
редбачається, що онтролювати доро и місцево о
значення б д ть ор ани місцево о самовряд ван-
ня — Рада міністрів Крим , Севастопольсь а місь а
державна адміністрація, обласні державні адмініс-
трації. Цим ор анам б де надана можливість впли-
вати на форм вання й реалізацію державної політи-
и в сфері дорожньо о осподарства, самостійно
ор анізов вати б дівництво, ре онстр цію й апі-
тальний ремонт дорі місцево о значення відповід-
но до встановлених для них б дівельних норм і
стандартів. Крім то о, на місцеві ор ани влади б де
по ладено зобов’язання із забезпечення маршр т-
но о орієнт вання на доро ах, їх ф н ціон вання в
зимовий період, відстеження технічно о стан дорі
і розміт и. Наразі онтроль за доро ами місцево о
значення здійснює “У равтодор”, повідомляють
У раїнсь і новини

У метрополітені введуть 
у дію зимовий графік руху поїздів
Для забезпечення належних пасажирсь их пере-

везень в осінньо-зимовий період 2012-2013 ро ів
КП “Київсь ий метрополітен” розробить та з 3 ве-
ресня введе в дію зимовий рафі р х поїздів.
Наразі фахівці ори ють оперативні плани сні о-

боротьби, я ими передбачено порядо , терміни,
послідовність і засоби очист и від сні олій, стрі-
лочних переводів та приле лих станцій. Та ож ви-
значаються місця с ладання сні на промислових
майданчи ах еле тродепо. А тивно триває робота з
ремонт та під отов и в зимових мовах р хомо о
с лад , автомобільно о, моторей ово о транспор-
т , сні оочищ вальної техні и. На ва оноремонтно-
м заводі метрополітен проведено апітальний та
поточний ремонти 90 ва онів, та ож відремонтова-
но 7 ес алаторів, замінено 419 дефе тних перевід-
них бр сів, ви онано поточний ремонт 17 стрілоч-
них еле троприводів

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

У столиці створено оперативний штаб,
я ий оордин ватиме ви онання заходів
з під отов и місь о о осподарства для
роботи в осінньо-зимовий період 2012-
2013 ро ів. З ідно з підписаним розпоря-
дженням КМДА, штаб очолив перший за-
ст пни олови КМДА Оле сандр Маз р-
ча . До 1 жовтня житлово- ом нальне
осподарство повинне б ти отове війти
в опалювальний сезон. Та е завдання
перед столичними ом нальни ами по-
ставлено в мерії.

“Звертаю увагу на необхідності до кінця літа завер�

шити гідравлічні випробування теплових мереж на

щільність та міцність, а у вересні — закінчити всі ре�

монті роботи для того, щоб нормально увійти в опа�

лювальний сезон та вчасно подати тепло у домівки

киян”,— наголосив Олександр Мазурчак.

За словами першого заступника технічного дирек�

тора — головного інженера ПАТ “Київенерго” Юрія

Гладишева, сьогодні випробувано 23 тепломагістралі.

Наразі тривають роботи з випробування теплових ме�

реж у житловому масиві “Борщагівка”. У філіалі

“Житлотеплоенерго” “Київенерго” із 156�ти коте�

лень випробувано теплові мережі 86�ти котелень. Під

час випробувань виявлено 631 пошкодження, 526 з

яких усунено. Також до роботи в зимових умовах не�

обхідно підготувати 234 котельні, 2 тис. 602 централь�

ні теплові пункти та 2310,56 км теплових мереж у дво�

трубному обчисленні, капітально відремонтувати по�

над 650 котлів та 12,16 км теплових мереж. Крім того,

у планах компанії — заготовити 50 тис. 570 тонн ву�

гілля та створити запаси рідкого палива в обсязі 76

тис. 800 тонн.

У житловому фонді міста комунальники готують до

зими 11 тис. 66 будинків. Серед них: 8 тис. 344 житлові

будинки комунальної форми власності, 914 — ЖБК,

325 — ОСББ (на самообслуговуванні), 515 — відомчих,

532 інвестиційних та 436 гуртожитків.

За словами першого заступника начальника ГУ

житлового господарства Сергія Крушановського, у

РДА складено відповідні плани заходів із підготовки

житлового фонду всіх форм власності.

Так, у рамках підготовки будинків до зими віднов�

лено 29,9 % опалення сходових клітин, підготовлено

62 % внутрішньобудинкових систем холодного водо�

постачання та понад 59 % систем гарячого водопоста�

чання, обладнаних колонками. Крім того, відремон�

товано та замінено 45,6 % ізоляції трубопроводів цен�

трального гарячого водопостачання та центрального

опалення у підвалах та на горищах, техповерхах бу�

динків, а також заготовлено 34,4 % посипальних ма�

теріалів.

У місті триває комплексна підготовка будинків до

зими з видачею паспортів готовності. Наразі фактич�

но підготовлено 6 тис. 641 будинок, що складає 62,47

% від загальної кількості. В автомобільно�транспорт�

ному парку житлово�експлуатаційних організацій на�

явні 116 одиниць техніки малої механізації, 203 трак�

тори для прибирання снігу та 150 одиниць малогаба�

ритної снігоприбиральної техніки, закупленої в по�

точному році

КИЇВРАДА

ВИРІШУВАТИМЕ

ГОСПОДАРСЬКІ ПИТАННЯ
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ГАЗОНИ ТА КЛУМБИ 

У ЦЕНТРІ МІСТА

ВІДНОВЛЯТЬ 
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НОВОРІЧНА ЯЛИНКА

ЗАСЯЄ БАРВАМИ

ВИШИВАНОК 
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У КИЄВІ

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

ВЖЕ 945 МІЛЬЙОНЕРІВ
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МІСТО
Хрещатик 17 липня 2012 року

Новини

Газони і клумби у центрі столиці відновлять
Газони і л мби центрі столиці, я і після проведення чемпіона-

т Євро-2012 з ф тбол б ли пош оджені, відновлять, повідомили
КО “Київзеленб д”. Та , фахівці ом нально о підприємства з т-

римання зелених насаджень Шевчен івсь о о район вже розпоча-
ли роботи з відновлення азонів на оловній в лиці міста — Хреща-
ти і на Майдані Незалежності. До Дня Незалежності центрі сто-
лиці відновлять азони за альною площею 1,47 а, з них 0,47 а вже
отово о трав’яно о по ров (р лонні азони) та висадять вітни и
площею 385 в. м. Крім то о, врахов ючи по одні мови, для забез-
печення я ості трав’яно о азон на Хрещати облашт ють систе-
м полив для зелених насаджень. Та ож найближчих планах зе-
ленб дівців — встановити на азонах, розташованих близь о до
місць проведення масових заходів, еорешіт и — с часний засіб,
я ий запобі ає щільненню та витопт ванню трави. На адаємо, що
днями фахівці КО “Київзеленб д” замінили пош оджений плафон
на віт овом одинни , я ий розміщено на схилі в лиці Інстит т-
сь ої

З початку року столична прокуратура повернула
киянам 430 га земель
Про рат рою столиці сфері земельних відносин впродовж першо о

півріччя нинішньо о ро до с д заявлено 485 позовів щодо повернен-
ня територіальній ромаді столиці земельних діляно за альною площею
700 а. Водночас с дами же задоволено позовів на 688 а земель. Про
це “Хрещати ” повідомили відділі зв’яз ів із ЗМІ про рат ри Києва.
Про рор Києва Анатолій Мельни на підс м овій оле ії відзначив, що

після дов их с дових роз лядів про рат рі вдалося поверн ти в розпо-
рядження Київради земельні ділян и площею 430 а. Я при лад, за по-
зовом про рат ри реально поверн то 44 а вартістю 55,5 млн рн на
в л. Коле торній в Дарниць ом районі, неза онно надані ооператив
“Б дінд стрія”. С асовано рішення Київради про надання ТОВ “Лісове
містеч о” ділян и площею 233 а на Столичном шосе Голосіївсь ом
районі.
“Території зелених зон, водних об’є тів та інших цінних земель приро-

доохоронно о призначення віді рають визначальн роль в е оло ічном
балансі міста, і їм приділено найбільш ва про рат ри при здійснен-
ні правозахисної діяльності сфері земельних відносин”,— на олосив
Анатолій Мельни . На адаємо, що Київсь ий апеляційний адміністра-
тивний с д підтримав позицію про рат ри та визнав Біличансь ий ліс
територією столиці, с ас вавши рішення Коцюбинсь ої селищної ради
щодо розширення меж селища за рах но земель Святошинсь о о ліс-
ництва столиці площею майже 700 а
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Київрада вирішуватиме 
господарські питання столиці
Про це на підсумковій прес�конференції зазначила Галина Герега
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Стр т рні зміни на
основн робот Київ-
ради не вплин ть,
вона й надалі б де
спрямована на вирі-
шення осподарсь их
питань столиці. А от
політизації діяльності
деп татсь о о орп -
с заст пни Київ-
сь о о місь о о о-
лови — се ретар Ки-
ївради наполе ливо
ни атиме.

“Після прийняття до відо�

ма заяви Київського місько�

го голови про складення

повноважень Київрада пра�

цюватиме у звичному режи�

мі”,— зазначила на підсум�

ковій прес�конференції Га�

лина Федорівна. Нагадаємо,

минулого четверга на пле�

нарному засіданні депутати

одноголосно проголосували

за відставку екс�мера Києва

Леоніда Черновецького.

Відтак повноваження Київ�

ського міського голови ав�

томатично перейшли до Га�

лини Гереги.

Відповідаючи на запитан�

ня журналістів про результа�

ти діяльності на посаді, Га�

лина Герега підкреслила, що

за час, поки вона за доручен�

ням Київського міського го�

лови вела пленарні засідан�

ня Київради, депутати прий�

няли втричі більше важли�

вих для життєдіяльності міс�

та рішень, ніж за аналогіч�

ний період у попередні роки.

“За 22 пленарні засідання,

які я провела як секретар

Київради, прийнято 2751 рі�

шення. Серед них близько

30 цільових міських про�

грам, спрямованих на роз�

виток та підтримку освіти,

медицини, соціального за�

хисту, ЖКГ, розвиток інфра�

структури. Затверджений

надзвичайно важливий для

міста документ — Стратегія

розвитку Києва до 2025 ро�

ку. Сотні освітніх, медичних

закладів, важливих держав�

них підприємств столиці от�

римали дозволи на розроб�

лення проектів землеуст�

рою, тобто право почати

процес оформлення землі.

Майже кожного засідання

приймаються рішення про

створення нових парків та

скверів”, — зазначила вона.

Галина Герега підкресли�

ла, що підвищенню продук�

тивності роботи Київради

сприяли зміни в організації

її діяльності. Йдеться, зок�

рема, про внесені зміни до

Тимчасового порядку пере�

дачі (надання) земельних ді�

лянок у користування або у

власність. Процедура на�

дання земельних ділянок

стала більш прозорою. Та�

кож були внесені зміни до

складу постійних комісій та

регламенту Київради, що за�

безпечило кворум на засі�

даннях постійних комісій та

сприяло якісній підготовці

проектів рішень. Скороче�

ний та оптимізований сек�

ретаріат Київради проде�

монстрував продуктивну ро�

боту, водночас за рахунок

скорочення вдалося зеконо�

мити кошти громади.

Крім того, робота ради ста�

ла більш публічною — на сай�

ті Київради з’явилися резуль�

тати поіменного голосування,

проводяться круглі столи з зе�

мельних питань за участі

представників громади.

Коментуючи свої подаль�

ші дії, Галина Герега зазна�

чила, що не зволікатиме з

поданням до Верховної Ра�

ди України клопотання про

призначення виборів місь�

кого голови і зробить це

протягом двох�трьох днів.

Також вона підкреслила,

що, як і раніше, буде спря�

мовувати Київраду на вирі�

шення господарських пи�

тань та уникатиме політиза�

ції роботи ради. “Розумію,

що напередодні виборів це

буде нелегко зробити, але

перетворити Київраду на

арену для передвиборних

дебатів я не дам”, — під�

креслила Галина Герега

Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

На засіданні он рсної омісії з визначення ращої про-
позиції зовнішньо о ви ляд цьо орічної оловної ново-
річної ялин и на Майдані Незалежності б ло роз лян то
два варіанти п хнастої рас ні. Одно олосно прис тні
підтримали пропозицію омпанії “Люм’єр”, я а запро-
пон вала інноваційний підхід і до монт вання ар ас , і
до оформлення.

Новорічна красуня буде штучною, заввишки 30 метрів, вагою у 30 тонн, її

прикрасять енергозберігаючою світлодіодною ілюмінацією. Виготовить її

іллічівська фірма “Люм’єр”. Нагадаємо, що на першому засіданні конкурс�

ної комісії було розглянуто пропозиції від трьох фірм. Але жодна з них не

подала повного пакету відповідних документів.

Компанія “Люм’єр” стала переможцем з кількох позицій. “Це єдина фір�

ма в Україні, яка має постійне виробництво. У цієї компанії величезний до�

свід — вона оснащує ілюмінацією половину всіх ялинок України. До того ж,

її продукція дешевша на 20–25% і вона запропонувала більш оригінальне

оформлення, аніж інша компанія — “МТПК Авега”,— пояснив “Хрещати�

ку” рішення голова конкурсної комісії, заступник голови КМДА Леонід Но�

вохатько.

За підсумками опитування, проведеного міським call�центром, більшість

мешканців столиці бажають, аби зелена красуня була штучною, але пухнас�

тою та наближеною до природної. “Пропозиція фірми “Люм’єр” цікава

тим, що хоч ялинка і штучна, але при виробництві застосовуються такі

конструктивні рішення, які наближають її до природної”,— розповів голова

комісії.

Також опитування показало, що кияни хочуть бачити головну ялинку

оформленою у традиційних народних мотивах. “Ми обговорили це питання

із фірмою і отримали ствердну відповідь. Тому дамо завдання на оформлен�

ня ялинки в українських орнаментах з усіх регіонів України: гуцульський,

решетилівський, сумський та інші. Таким чином цьогорічна ялинка буде

вбрана в народний український колорит”, — додав пан Новохатько. Окрім

того, компанія запатентувала нестандартний монтаж ялинки, який прово�

диться не ззовні, а зсередини. Таким чином, немає потреби застосовувати

кран.

Нова ялинка обійдеться у 2,5 млн грн. Проте міська влада зробить все

можливе, щоб на новорічну красуню кошти з міського бюджету не витрача�

лися. “Ми докладемо усіх зусиль, щоб знайти добродійників, які подарують

ялинку місту”, — підсумував пан Новохатько. Що ж до минулорічної ново�

річної красуні, її, швидше за все, встановлять на площі в одному із лівобе�

режних районів столиці

На станції “Виставковий центр” запрацювали
експериментальні ескалатори
Я повідомляють КП “Київсь ий метрополітен”, із 16 липня на станції

“Вистав овий центр” К ренівсь о-Червоноармійсь ої лінії розпочалась
дослідна е спл атація ес алаторів в автоматичном режимі роботи. Во-
на триватиме до 16 січня 2013 ро . Нововведення поля ає в том , що
ес алатор вми ається і починає працювати тоді, оли пасажир стає на
перш йо о сходин . Інди ація світлових по ажчи ів, розміщених з обох
сторін на балюстраді, повинна мати зеленій олір. У підприємстві на о-
лош ють: стаючи на ес алатор, слід триматися за пор чень. Забороняє-
ться заходити на ес алатор, я о о інди ація світлових по ажчи ів чер-
воно о ольор

КП “Київпастранс” проводить додаткове 
обстеження потужностей та напрямків 
пасажиропотоків
З метою забезпечення належних пасажирсь их перевезень в осінньо-

зимовий період 2012–2013 ро ів КП “Київпастранс” проводять додат-
ове обстеження пот жностей та напрям ів пасажиропото ів. Це дасть
змо с онцентр вати додат овий рес рс провізної спроможності відпо-
відно до потреб на основних маршр тних артеріях столиці, оптиміз вати
режим роботи р хомо о с лад для надання пасажирам більш я існих
посл за періодами доби та напрям ами. Крім то о, отримані під час
відповідно о обстеження дані сприятим ть раціональном розподіл но-
во о р хомо о с лад , я ий план ється придбати за рах но редитних
оштів ЄБРР. За алом до зими необхідно під от вати 394 тролейб си,
281 трамвай та 839 автоб сів. Одночасно потрібно відремонт вати 4,625
м трамвайних олій, з я их вже відремонтовано 1,725 м та очищено 22
тис. 975 опор, 3 тис. 379 з них — пофарбовано

Пляж “Пуща+Водиця” знову чекає 
на відпочиваючих
Пляж “П ща-Водиця” знов че ає на відпочиваючих, я і бажають схо-

ватись від спе и прохолодній воді або відпочити на чистом піс . Про
це повідомили КП “Плесо”. Та , з ідно з офіційним повідомленням са-
нітарно-епідеміоло ічної станції Оболонсь о о район Києва, рез льтати
лабораторних досліджень проб води в озері “Гаращиха” на пляжі “П ща-
Водиця” (7–8 лінія) по азали, що вода даній водоймі за санітарно-хіміч-
ними та мі робіоло ічними по азни ами повністю відповідає встановле-
ним вимо ам

У місті пройшов відкритий чемпіонат 
з вейкбордингу
Вихідними рам ах м зично-спортивно о фестивалю е стремальних

видів спорт “Free Games” столиці пройшов від ритий чемпіонат Києва
з вей бордин . Виборювати е стремальн першість до міста приїхали
спортсмени з різних ре іонів У раїни, Росії та Білор сі.
В е стрим-пар , що на території пар Др жби народів, пройшли зма-
ання “X-Traction”, я і відб вались двох версіях: анатній та атерній. У
с бот спортсмени демонстр вали свою майстерність на водній анатній
дорозі із переш одами, а неділю вей бордисти їздили за атерами. На-
адаємо, що “Е стрім-фест 2012” розпочався 16 червня і триватиме аж
до 2 вересня. Протя ом літа оманди- часниці зма атим ться з вей бор-
дин , воднолижно о спорт , пар р , петан , пейнтбол , міні- ольф ,
настільно о теніс , хо ею, пляжно о волейбол , ф тбол , памп-тре ,
авіамодельно о спорт , бо лдерин , сле лайн , снінбордин , брей -
данс , черлідін та інших е стремальних видів спорт

Ялинка засяє 
барвами вишиванок
У мерії визначились, яким буде головне новорічне дерево столиці

Новорічна красуня буде штучною, заввишки 30 метрів,
вагою у 30 тонн, її прикрасять енергозберігаючою

світлодіодною ілюмінацією. Виготовить ялинку
іллічівська фірма "Люм’єр" 
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1 175 000 000 
гривень ПДВ відшкодовано на рахунки столичним платникам податків
у першому півріччі 2012 року 
Про це повідомила голова Державної податкової служби у 
м. Києві Ірина Носачова

Фахівці омпанії "Люм’єр" заявили про можливість застос вання на ялинці
майже 400 варіантів світлової ілюмінації

Галина Гере а під реслила, що підвищенню прод тивності роботи Київради сприяли зміни в ор анізації її діяльності

"За 22 пленарні засідання, які я провела як
секретар Київради, прийнято 2751 рішення.

Серед них близько 30 цільових міських
програм, спрямованих на розвиток та

підтримку освіти, медицини, соціального
захисту, ЖКГ, розвиток інфраструктури"



Тенденції

Ділові новини

За новими даними у Києві
945 мільйонерів
Про це під час з стрічі зі сто-

личними підприємцями повідо-
мила ерівни подат ової сл ж-
би Києва Ірина Носачова. За її
словами, з ідно останніх рез ль-
татів цьо орічної ампанії де ла-
р вання, іль ість мільйонерів
зросла на 256 осіб, порівнянні
з мин лим ро ом. Ірина Ві торів-
на повідомила, що за алом ро-
мадянами б ло подано більше
62-ох тисяч де ларацій про май-
новий стан та доходи і заде ла-
ровано близь о 9,7 мільярда
ривень. За рез льтатами де ла-
р вання, с ма подат на доходи
фізичних осіб до сплати с лала
316 мільйонів ривень, проте до
бюджет надійшло лише 155
мільйонів ривень. “Хоч на ада-
ти всім, хто подавав де ларації
про доходи, що з ідно з п н том
179.7 Подат ово о оде с У ра-
їни, до 1- о серпня необхідно
сплатити подат ові зобов’язан-
ня, в азані де лараціях. За не-
своєчасн сплат передбачено
штраф та пеню. Не зволі айте —
бережіть свої роші”,— зверн -

лася до підприємців пані Носа-
чова

Президент привітав 
металургів

Президент У раїни Ві тор Ян -
ович відзначив важливість роз-
вит ірничо-метал р ійно о
омпле с для зміцнення е оно-
мічно о потенціал раїни. Про це
с азано в привітанні Президента
працівни ам метал р ійної й ір-
ничодоб вної промисловості з
на оди професійно о свята. “Гір-
ничо-метал р ійний омпле с по
прав вважається одним із лю-
чових і страте ічно важливих се -
торів промисловості, розвито
я о о в У раїні є пріоритетним.
Від цілеспрямованої й стабільної
роботи йо о підприємств зале-
жить динамічне зростання і зміц-
нення е ономічно о потенціал
нашої держави”,— цит є прес-
сл жба слова Президента. Ві тор
Ян ович певнений, що впрова-
дження передових на ових роз-
робо і техноло ій забезпечать
розвито метал р ійної й ірничо-
доб вної ал зей, а та ож стій і

позиції раїнсь о о метал на
вн трішньом й світовом рин-
ах

Заборонено ввезення 
продукції птиці з Китаю

Державна ветеринарна й фіто-
санітарна сл жба заборонила
ввезення птиці й прод ції з неї з
Китаю. Та е рішення сл жба
прийняла на підставі офіційно о
повідомлення Міжнародно о епі-
зоотично о бюро, де с азано про
реєстрацію захворювання птиці
на території Китаю на висо опа-
то енний рип. В азан прод -
цію заборонено ввозити із про-
вінцій Ганьс , Ляонін, Юньнань,
Тибетсь о о автономно о райо-
н , автономних районів Нинся-
Х ейсь ий і Синьцзян-Уй р-
сь ий, а та ож з острова Тайвань.
Ввезення із Китаю інших ванта-
жів, під онтрольних Держвет-
сл жбі, має здійснюватися відпо-
відно до ветеринарних вимо
частині імпорт в У раїн об’є тів
державно о ветеринарно-сані-
тарно о онтролю й на ляд , по-
відомляють У раїнсь і новини

Норвегія приєднається 
до будівництва об’єкта
“Укриття”

У раїнсь ий ряд схвалив про-
е т оди з рядом Королівства
Норве ія про співробітництво
сфері ядерної та радіаційної без-
пе и, припинення е спл атації
Чорнобильсь ої атомної еле тро-
станції та перетворення об’є та
“У риття” в е оло ічно безпечн
систем . Цим же до ментом
ряд повноважив міністра над-
звичайних сит ацій Ві тора Бало-

підписати дан од . У ода
б де сприяти розширенню дже-
рел фінанс вання зазначеної ді-
яльності за рах но зал чення
міжнародної технічної допомо и;
дасть можливість обмін досві-
дом і знаннями в області припи-
нення е спл атації АЕС.
На адаємо, в вітні 2012 ро

старт вало б дівництво ново о
безпечно о онфайнмента на
ЧАЕС. Контра т на прое т вання,
спор дження і введення в е спл -
атацію НБК б в підписаний з ом-
панією Novarka. Передбачалося,
що прое т обійдеться в 935 млн

євро, одна точнена вартість ро-
біт на “У ритті” становить 1,54
млрд євро

На будівництво 
“Повітряного експреса” 
чекають кредитних коштів
Мин ло о тижня ряд Китаю

схвалив виділення аеропорт
“Бориспіль” редит на 372,3 млн
доларів під держ арантії для б -
дівництва “Повітряно о е спре-
са”. Про це заявив олова Держ-
а ентства з інвестицій та прав-
ління нацпрое тами Владислав
Кась ів. Найближчим часом У ра-
їна виплатить Китаю омісійний
внесо за редит, після чо о Е с-
портно-імпортний бан Китаю на-
дасть перший транш в розмірі
близь о 15 млн доларів. “Процес
з одження б в досить тривалим.
Ми очі ємо перший транш про-
тя ом двох тижнів”,— розповів
Кась ів. На адаємо, що довжина
маршр т “Повітряно о е спре-
са” (станція “Київ-Пасажир-
сь ий” — “Бориспіль”) с ладе
37,4 м. Відповідно до прое т
необхідно поб д вати 16 м за-

лізничних шляхів, 3,5 м залізнич-
ної еста ади і термінал на заліз-
ничном во залі. Та ож б д ть
за плені чотири еле тропоїзди
по п’ять ва онів ожний. “Це пер-
ший інфрастр т рний прое т,
я ий не б де фінанс ватися дер-
жавою. План ється виплач вати
редит же з приб т е спре-
са”,— зазначив Кась ів. За йо о
словами, формально процес б -
дівництва вже розпочато, а е с-
прес може б ти зап щений в
2014 році

Обсяг роздрібної торгівлі
збільшився на 16%

За січень-червень нинішньо о
ро він с лав в У раїні 355,6
млрд рн, що в порівняльних ці-
нах на 16% більше січня-червня
2011 ро . Про це повідомляє
Державна сл жба статисти и.
Найбільший об’єм роздрібної
тор івлі за 6 місяців поточно о
ро спостері ався в Києві
(46 млрд 927 млн рн) і Донець ій
області (35 млрд 265,5 млн рн),
найменший — в Севастополі
(3 млрд 958,5 млн рн)

Ставка 
на екобізнес
"Перехоплювати" 
полімерні пакети 
хочуть на рівні 
супермаркетів
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

В У раїні мають намір запровадити
системн перероб полімерних
відходів, що прод ються пере-
важно с пермар етами. Для цьо о
державне підприємство “У ре оре-
с рси” розробило спеціальн про-
рам з тилізації. Але вона б де
спішною лише тоді, оли до неї
приєднаються лідери прод тово о
рин .

“Укрекоресурси” розробило партнерську

програму з утилізації полімерних пакетів для

продуктових супермаркетів та звернулось із

відповідним листом про співпрацю до лідерів

ринку. Про це повідомив директор підприєм�

ства Дмитро Радіонов.

“Продуктові торговельні мережі є найбіль�

шими постачальниками упаковки, а нашим

завданням є зменшення негативного впливу

полімерів на довкілля та скорочення обсягів

пакувальних матеріалів, що потрапляють на

сміттєві полігони. Тому ми вирішили запро�

понувати мережевикам�рітейлерам, які пра�

цюють в Україні, збирати пакувальні матері�

али від продукції, що представлена в магази�

нах. Це розповсюджена світова практика, яка

є частиною соціальної корпоративної відпові�

дальності для багатьох лідерів галузі”,— пояс�

нив Дмитро Радіонов.

Як відомо, шкідливий вплив полімерних

відходів довготривалого розкладу на довкілля

дійсно змушує більшість країн світу вживати

заходи — від обмеження використання до за�

борони виробництва. Наприклад, в Італії та

Франції з 1 січня 2011 року вже набула чинно�

сті заборона на використання і виробництво

полімерних пакетів. А десятки інших країн на

загальнодержавному рівні впроваджують спе�

ціальні програми з обмеження використання

полімерної упаковки довготривалого розкла�

ду.

В Україні сьогодні обговорюється законо�

проект про обмеження виробництва, вико�

ристання, ввезення та розповсюдження полі�

мерних пакунків. За словами Дмитра Радіоно�

ва, наразі в нашій країні немає економічно

вигідної альтернативи всім видам поліетиле�

нових пакунків.

“Найперший етап реалізації нашої програ�

ми — це припинити використовувати полі�

мерні пакети товщиною менше 0,025 мм, що є

найбільш розповсюдженими відходами та

майже не відсортовуються. Ми сподіваємось

на розуміння проблеми та підтримку ініціати�

ви з боку громадськості та профільних під�

приємств, які працюють в Україні”,— сказав

Дмитро Радіонов.

Зазначимо, що безпосередньо супермарке�

ти не надто охоче проявляють ініціативу в

екологічній сфері. На інформаційні запити

нашого видання відповіли лише в компанії

“Ашан”. “Так, ми прагнемо до того, щоб вза�

галі прибрати поліетиленові пакети, але зміни

відбуватимуться поетапно, бо все залежить від

менталітету споживачів. У нас є зелені каси, і

ми також використовуємо паперові пакети,

які є абсолютно нешкідливими для навко�

лишнього середовища”,— прокоментували

“Хрещатику” у прес�службі компанії.

Додамо, що за оцінками експертів полімер�

ні пакунки складають до 9% усіх відходів.

Проблема ускладнюється тим, що вони дуже

легкі та переносяться вітром навіть з місць

утилізації (урни, сміттєві контейнери, поліго�

ни), а потраплячи до водойм, забивають кана�

лізаційні та очисні системи
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Олександр МАРЮХНІЧ: 

"Для створення в Україні 
сильного біржового ринку 
потрібні серйозні інвестиції"

— Олександре Євгеновичу, розкажіть про
роль біржі і біржової торгівлі в аграрній галузі
держав.

— Основна функція сучасної біржі в будь�

якій національній економіці — це функція

ціноутворення на основі суто ринкових фак�

торів: співвідношення попиту та пропозиції.

Тобто біржова ціна органічно “вбудована” в

процес ціноутворення на ринку фізичного

товару в кожній конкретній географічній

точці країни, а біржова торгівля похідними

інструментами на зерно тим самим реально

інтегрована в зернову галузь. Інша, не менш

важлива функція, — це надання можливості

знизити цінові ризики за допомогою здійс�

нення біржових операцій з похідними інст�

рументами на той чи інший товарний актив

або хеджування.

Ще однією важливою функцією є дослі�

дження ринкової кон’юнктури та консульта�

ції учасників ринку щодо її зміни. Зазвичай,

консультації, які можна отримати на біржах,

платні, а Аграрна біржа надає свої послуги

абсолютно безкоштовно.

— Який ефект ви бачите від формування на�
ціональних цінових індикаторів на українські
сільськогосподарські товари?

— По�перше, це макроекономічний

ефект. Я вважаю, його неможливо недооці�

нювати як для ринку, так і для держави. На

сьогодні при формуванні будь�якого бізнес�

плану доводиться орієнтуватися на результа�

ти торгів на міжнародних біржах. Але тут

особливість в тому, що таким чином ми бе�

ремо на себе додаткові ризики — валютні

або пов’язані з правовим полем інших країн,

де сформовані ці індикатори. Національні

індикатори, у свою чергу, надають можли�

вість формувати вірогідніші прогнози і уни�

кати зайвих ризиків. По�друге, формування

справедливих і визнаних індикаторів мож�

ливе лише на основі формування ліквідного

ринку. Відтак, в українського виробника є

змога продати чи купити товар за гарантова�

ною ціною. Водночас, за допомогою інстру�

ментів строкового ринку (ф’ючерсів і опціо�

нів) він зможе забезпечити ціну на свій товар

в майбутньому.

Крім того, ми плануємо запустити націо�

нальні біржові індекси за основними екс�

портно�орієнтованими товарами — це пше�

ниця, ячмінь, кукурудза, соя, ріпак та інші.

Вони дозволять краще зрозуміти наш ринок

і внутрішнім гравцям, і нерезидентам, які

бажають закуповувати продукцію в Україні.

Також ми розуміємо необхідність залучення

інвестицій до аграрного сектору, але існує

низка проблем, що турбують інвесторів. Од�

на з них — відсутність інформації про ті про�

цеси, що відбуваються на нашому аграрному

ринку. На допомогу інвесторам буде сфор�

мовано інтегрований загальний індекс укра�

їнського аграрного ринку, який включатиме

в себе всі основні експортні товари, міне�

ральні добрива та вартість палива. Це дозво�

лить інвесторам точніше оцінювати загаль�

ний стан аграрного сектору України.

— Як відомо, Аграрна біржа готується до за�
пуску спотового ринку. Коли розпочнуться
торги і що з цього матимуть безпосередньо аг�
рарії?

— Так, спотовий біржовий майданчик

сформується в найближчій перспективі. Уже

в липні�серпні Аграрна біржа запустить тес�

тові торги на аграрному ринку. При спотовій

торгівлі в електронній системі торгів Аграр�

ної біржі під впливом попиту та пропозицій

буде формуватися ринкова ціна на товар. Та�

ким чином спекулятивна складова, яка є на

позабіржовому ринку зараз, нівелюється. Як

наслідок — товаровиробник отримуватиме

максимальну ціну за свій товар, адже він пра�

цюватиме напряму з кінцевим споживачем

чи трейдером. Крім цього, учасники отрима�

ють від біржі гарантії виконання зобов’язань

сторонами угоди, що є нашою додатковою

перевагою.

— Олександре Євгеновичу, які фінансові
показники має Аграрна біржа за минулий та
поточний роки?

— За минулий 2011 рік на Аграрній біржі

було укладено контрактів на загальну суму

понад 72 мільярди гривень. З цієї суми до�

хід Аграрної біржі склав близько 25,5 млн

грн. За першу половину поточного року ми

очікуємо дохід біржі на рівні 22 млн грн.

Додам, що за період надання біржі права

реєстрації експортних контрактів загаль�

ний дохід склав майже 48 млн грн. При

цьому до державного бюджету було сплаче�

но податків на загальну суму близько 20

млн грн, з них 5,3 млн грн — податок на

прибуток.

— Над якими проектами працює Аграрна
біржа паралельно з основним видом діяльно�
сті?

— Багато ресурсів ми спрямовуємо безпо�

середньо на розвиток в Україні біржового

ринку, адже він до цього часу знаходиться на

базовому рівні. Йдеться, зокрема, про роз�

робку оптимальної електронної торгової

системи та запровадження повністю без�

оплатної освітньої програми для учасників

біржового аграрного ринку, систему гаранту�

вання виконання зобов’язань та інші нова�

ції, які полегшать роботу багатьом аграріям в

Україні. Крім того, ми беремо участь у чис�

ленних конференціях і семінарах з тією ме�

тою, щоб донести інформацію учасникам

ринку про можливості та переваги біржово�

го ринку. Зверніть увагу: до нас цього не ро�

била жодна інша товарна біржа.

Приблизно 200 учасників аграрного рин�

ку підписали з Аграрною біржею меморан�

думи про співробітництво та взаєморозумін�

ня. Ми взаємодіємо в питаннях розвитку на�

ціонального біржового ринку з найбільши�

ми експортерами та виробниками сільсько�

господарської продукції в Україні та отриму�

ємо відповідну підтримку від них.

Аграрна біржа прагне сприяти впрова�

дженню прозорих процедур державних за�

купівель та готова запропонувати свою

електронну торгову систему для їх прове�

дення. Ми залучили найкращих міжнарод�

них експертів для консультацій щодо впро�

вадження кожного сегмента біржового

ринку та його адаптації до українських по�

треб.

Хотів би підкреслити, що для створення в

Україні сильного біржового ринку потрібні

серйозні інвестиції, вольові рішення,

складна та кропітка робота. І ми готові це

робити, бо вітчизняна аграрна галузь має

розвиватися та формуватися як серйозний

та надійний партнер на міжнародному рин�

ку зерна

Спілкувалася Віталіна ГОНЧАР, 
“Хрещатик”

"Ми плануємо запустити національні біржові індекси за
основними експортно*орієнтованими товарами – це пшениця,

ячмінь, кукурудза, соя, ріпак та інші. Вони дозволять краще
зрозуміти наш ринок і внутрішнім гравцям, і нерезидентам, які

бажають закуповувати продукцію в Україні"

У раїна зі своєю пот жною а -
рарною ал ззю має всі шанси
вийти на вели ий біржовий ри-
но . Це дасть можливість
сформ вати національні цінові
інди атори, хедж вати ризи и
та розвивати а рарний се тор.
У напрям пост пально о і
я існо о розвит раїнсь о о
біржово о майданчи а працює
А рарна біржа, роботою я ої
вже заці авилися іноземні ін-
вестори. Про це свідчить ва а
до неї теле анал СNN. Деталь-
ніше про робот державної бір-
жі в інтерв’ю “Хрещати а” з її
дире тором Оле сандром Ма-
рюхнічем.
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Вже не одне десятиліття ш ола
№ 139 радісно відчиняє свої двері
першо о вересня. Цей навчальний
за лад на затишній Татарці Шев-
чен івсь ом районі столиці нещо-
давно відсвят вав 75-річчя та про-
пон є чням заняття численних
рт ах, по либлене вивчення іно-

земних мов і математи и. Крім то-
о, т т навчаються діти з тяж ими
вадами мовлення з сьо о район .

Коли переступаєш поріг школи, навіть не ска�

жеш, що її родовід почався ще на межі ХІХ — ХХ

ст. Спочатку це було реальне училище, де готували

зв’язківців та поштових працівників, а в 1937 році

новозбудовану чотириповерхову споруду заповни�

ли своїм гомоном школярі. Щороку їх ставало все

більше, тому у 1986 році її довелося добудовувати.

А з 2009 року навчальний заклад очолює кандидат

наук з державного управління Оксана Усенко.

Вчителі школи № 139 прагнуть бути за взірець

своїм вихованцям та розвивати їх таланти. “Всі на�

ші учні дуже талановиті, а обдарована індивідуаль�

ність завжди в чомусь реалізується, — розповідає

“Хрещатику” Оксана Володимирівна.— Певно,

тому наші діти добре вчаться, співають, танцюють,

займаються спортом, пишуть вірші та наукові ро�

боти”.

Так, у 2011–2012 навчальному році 38 учнів з Та�

тарки стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських

олімпіад з базових дисциплін (з них 20 — перемож�

ці з математики). На І (районний) етап конкурсу –

захисту науково�дослідницьких робіт учнів�членів

Малої академії наук України було представлено 35

робіт, з них 23 стали переможцями районного ета�

пу, а роботи трьох учнів перемогли на ІІ (міському)

етапі конкурсу.

Ази виховної роботи
Щоб збагнути особливості кожної родини, у

школі проводяться консультації психолога, семі�

нари для батьків, сімейні свята “Мамо, тобі низе�

сенько вклонюсь”, “Ми з татком — велика сила”,

“Хто бабусю й дідуся поважає, той щастя має”. У

навчальному закладі дітей зацікавлюють не лише

навчанням: минулого року вихованці школи

№ 139 стали переможцями районних спортивних

змагань, конкурсів з соціальної реклами, “Юний

рятувальник”, “Права очима дітей”, “КВК”,

“ЮІР”.

У 2010 році в школі відкрили перший спеціаль�

ний (логопедичний) клас для дітей з тяжкими ва�

дами мовлення. З усього району приїжджають діт�

ки навчатись, а після уроків вони працюють з вчи�

телем�дефектологом, логопедом, психологом, від�

відують різні гуртки, зокрема спортивного напря�

му: футбол, волейбол, спортивні танці; художньо�

естетичного напряму: малювання, хоровий; пред�

метні гуртки: математичний, правовий. Цього ж

року школа почала працювати за експерименталь�

ною програмою “Дистанційне навчання”.

Основа всьому — математика

Педагоги пишаються, що школа розвиває моло�

дих українських інтелектуалів: з 1�го класу тут ви�

вчають дві іноземні мови: англійську і турецьку, з 5�

го — німецьку чи французьку, а з 8�го класу почи�

нається поглиблене вивчення математики. Зараз

фахівці освітнього закладу активно працюють над

зміною статусу школи, вона має стати спеціалізо�

ваною з поглибленим вивченням математики. До

речі, з наступного навчального року (2012–2013)

тут відкривається 10�й профільний клас з поглиб�

леним вивченням математики.

Щодо партнерських зв’язків, то у навчального

закладу № 139 налагоджені тісні та дружні контак�

ти із загальноосвітньою школою містечка Першо�

травенськ Житомирської області та школою імені

Лютфі Баната району Бешикташ у Стамбулі (Ту�

реччина). Це дозволяє дітям більше спілкуватись з

однолітками, дізнаватись багато нового, а вчителі

отримують цінну інформацію та досвід колег з�за

кордону.

Особливу увагу в навчальному закладі № 139 на�

дають профорієнтаційній роботі. Триває активна

співпраця з Гуманітарним інститутом Київського

університету імені Б. Грінченка, Інститутом інфор�

матики Національного педагогічного університету

імені М. Драгоманова, Державною академією ста�

тистики, обліку та аудиту Держкомстату України,

Міжрегіональною академією управління персона�

лом, Інститутом педагогіки НАПН України, Уні�

верситетом економіки та права “Крок” та іншими

навчальними закладами

Наталка СУХОРОНЧАК
“Хрещатик”

Слон Хорас, про я о о ияни та ба-
ато ч ли, нарешті відб в арантин і
відтепер щодня ляє своєм літ-
ньом вольєрі. У с бот подивитися
на семирічне “слоненят о”, я йо о
називають співробітни и зоопар ,
прийшли перший заст пни олови
КМДА Оле сандр Маз рча та е с-
мер Києва, народний деп тат У ра-
їни Оле сандр Омельчен о.

За словами генерального директора Київ�

ського зоологічного парку Олексія Толстоухова,

процес адаптації Хораса пройшов добре. Твари�

на вже звикла до нових умов перебування — літ�

нього приміщення і до свого кіпера Ігоря Ма�

рійчука. Щоранку слона випускають на прогу�

лянку по вольєру, він із задоволенням купається

в басейні та грається. Працівники зоопарку роз�

повідають, що характер у їхнього “підлітка”

пустотливий, і він часто лякає своїм “трубін�

ням” сусідку по вольєру, бегемота Бресту. Раці�

он тварини — трави, сіно, гілки. Частують Хо�

раса і овочами та фруктами. Цікаво, що яблука,

які він дуже любить, працівники розміщують по

усій площі вольєру, адже у дикій природі слони

50% свого часу проводять у пошуках їжі.

“Перш ніж придбати слона, ми створили

комфортні умови для його проживання, — роз�

повів “Хрещатику” перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак. — Міжнародні

експерти, до яких ми зверталися за консульта�

ціями з цього приводу, підтвердили, що зараз у

столичному зоопарку є всі умови для того, аби

тварина відчувала себе комфортно. Зокрема пе�

реобладнано зимове приміщення, де утеплено

підлогу, і оновлено літній вольєр. Тут побудува�

ли величезну парасолю, яка захищає слона від

сонця, а металеву огорожу місцями замінили

великим камінням — це безпечно і водночас

естетично”.

У планах столичного зоопарку придбати для

Хораса двох або навіть трьох подружок. Наразі

тривають перемовини; правда, з якого зоопар�

ку приїде “поповнення”, Олексій Толстоухов

поки не уточнює, пояснюючи це тим, що ще не

підписано офіційні документи. Заплатять за са�

мок народні депутати, які допомогли придбати

Хораса — Олександр Омельченко, Ігор Лисов

та Валерій Борисов.

“Хорасу сім років. Гон у слонів починається

приблизно у десять років. Тож за цей період —

від 7 до 10 — ми зобов’язані зробити так, аби

він не був самотнім. Потрібні дві або три са�

мочки. Сподіваюся, що у майбутньому у київ�

ському зоопарку народжуватимуться слоненя�

та”, — зазначив “Хрещатику” Олександр

Омельченко

Слон Хорас освоїв 
літній вольєр

Керівництво 
Голосієва зустрілося 
з мешканцями 
мікрорайону “Теремки*I”
Мин ло о тижня в а товій залі СЗШ

№ 286 відб лась традиційна з стріч е-
рівництва Голосіївсь ої РДА з меш ан-
цями мі рорайон “Терем и-І”. Голова
район Оле сандр Незнал поінформ вав
про основні напрям и розвит Голосі-
єва та столиці в цілом , про розвито

житлово- ом нальної сфери, ал зей освіти, медицини, поділився
планами на найближче майб тнє.
Прис тні мали змо поставити свої запитання до ерівництва

райдержадміністрації та висловити пропозиції щодо по ращення
роботи сл жб район . Переважна більшість питань, я і озв ч ва-
лись на з стрічі, стос вались роботи житлово- ом нальної сфери та
транспортно о спол чення між мі рорайонами “Терем и-I” та “Те-
рем и-II”. На запитання стосовно незадовільно о стан тепломереж
в мі рорайоні та необхідності заміни ліфтів відповіли представни и
філії “Житлотеплоенер о” ПАТ “Київенер о”, філії “Теплові розпо-
дільчі мережі” ПАТ “Київенер о” УТРМ1 та обсл ов ючої ор анізації
по технічном обсл ов ванню ліфтів ТОВ “Б дтехсервіс-Голосі-
єво”.
За рез льтатами з стрічі оловою РДА б ли надані відповідні до-

р чення профільним заст пни ам та сл жбам район .
З стріч ще раз довела необхідність проведення та их заходів, я і

дають змо , з одно о бо , меш анцям безпосередньо доносити
свої проблеми до ерівництва район , а з іншо о — районній владі
з перших в ст дізнаватись, чим живе мі рорайон та я і існ ють “бо-
льові точ и”

Ветерани 
відвідали місця 
лінії оборони 
міста Києва
Відб вся “Рит ал пам’яті” з на оди

відзначення Шевчен івсь ом районі
71-ї річниці оборони Києва 1941 році.
У заході взяли часть ветерани ВВВ,
оборонці Києва, начальни правління
праці та соціально о захист Шевчен ів-
сь о о район Т. Зінчен о та начальни
відділ соціальних про рам Р. Петрен о,

я і безпосередньо опі ються та ою поважною ате орією рома-
дян. Учасни и поїзд и відвідали І лінію оборони Києва с. Віта-По-
штова Київсь ої області, по лали віти до пам’ятни а воїнам Радян-
сь ої армії — визволителям столиці Радянсь ої У раїни від німець-
их за арбни ів та обеліс біля б н ер І-ї лінії оборони міста. Ко-
лишні воїни відвідали ДОТи, один з я их залишився первозданно-
м ви ляді після йо о підрив , та по лали віти. Учасни и оборони
Києва порин ли спо адами в ті дале і часи, з адали фронтових по-
братимів, я і не поверн лися із запе лих боїв.
Повертаючись до столиці, ветерани співали пісні воєнних часів. А

насам інець з на оди 71-ї річниці оборони міста всі вони отримали
подар н и від Шевчен івсь ої РДА

Товаровиробники 
Вінниччини щотижня 
ярмаркують 
в Деснянському районі
Щотижня в різних точ ах Деснян-

сь о о район відб ваються ярмар и з
продаж сільсь о осподарсь ої прод -
ції. Зазвичай в заходах бер ть часть
майже 200 фермерсь их осподарств та
підприємств Київсь ої та інших областей
У раїни.
Постійними часни ами ярмар ів, я і

проходять Деснянсь ом районі, є і то-
варовиробни и Вінниць ої області. Та ої домовленості дося н то
оловою Деснянсь ої РДА Ві тором Жеребню ом в рам ах підпи-
сання од про співпрацю між Деснянсь им, Жмеринсь им, Бар-
сь им, Літинсь им та Тиврівсь им районами.
Останньої с боти на тор овись б ло представлено прод цію

добре відомо о на У раїні Літинсь о о моло озавод .
“Вже вдр е беремо часть сільсь о осподарсь ом ярмар ,—
оворить ре іональний менеджер цьо о підприємства Владислав
Крот. — Пре расна ор анізація заход . Вдячні за можливість пред-
ставити свою прод цію жителям Деснянсь о о район ”.
В том , що прод ція дійсно висо ої я ості і за цінами товарови-

робни а, меш анці пере он ються, відвідавши ярмаро .
“Жив неподалі — на в лиці Рад нсь ій, 10а. Завжди відвід ю яр-

мар и, я і проходять в нашом мі рорайоні. Д же зр чно. Не треба
їхати на рино . Ціни нижчі від базарних. Вже вдр е п ю сир та
масло Літинсь о о молочно о завод . Д же смачні”,— оворить
меш ан а район Галина Свириден о

У Святошинському районі 
переймаються 
проблемою ліфтів
Мин ло о тижня Святошині відб -

лось чер ове засідання оперативно о
Штаб правління житлово- ом нально-
о осподарства та оординації район-
но о осподарства літній період 2012
ро . Очолив роз ляд питань начальни
відділ з питань ЖКГ Святошинсь ої РДА
Сер ій Позня ов. На поряд денном
штаб йшлося про підс м и ви онання

заходів з під отов и та оординації осподарства літній період
2012 ро , про ви онання звернень, що надійшли від меш анців до
Сл жби допомо и иянам “Call-центр” (15-51), про стан бла о ст-
рою, робот з боржни ами по сплаті за житлово- ом нальні посл -
и.
На засіданні та ож вист пив ендире тор ЗАК “ОТІС-У раїна” Ми-

хайло Пономарен о — член У раїнсь ої спіл и промисловців та під-
приємців, олова Технічно о омітет У раїни по ліфтах. Зверта-
ючись до ерівни ів РЕО, він зверн в їхню ва на необхідність
своєчасно о сплач вання бор ів за посл и ліфтово о осподар-
ства. Пан Пономарен о висловив ст рбованість, що під час рефор-
м вання ЖКГ до обсл ов вання ліфтово о осподарства мож ть
дол читися низь о валіфі овані спеціалісти.
Та ож енеральний дире тор “ОТІС” ознайомив прис тніх з пла-

нами модернізації ліфтів, я і, на йо о д м , мають б ти підтри-
мані на за альнодержавном рівні. Михайло Про опович за ва-
жив, що омпанія пропон є на рин найбільш передов прод -
цію та посл и, забезпеч є ви онання своїх пріоритетних принци-
пів надійності. До слова, це чи не єдина міжнародна омпанія,
я а займається ліфтами на раїнсь ом рин , насамперед в
столиці
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НовиниШкола для 
інтелектуалів
У навчальному закладі № 139 поглиблено вивчають математику 
та працює спеціальний логопедичний клас

У навчально о за лад № 139 нала оджені тісні та др жні онта ти зі ш олою імені Лютфі Баната район
Беши таш Стамб лі

Вихованці навчально о за лад відвід ють різноманітні рт и спортивно о спрям вання

Київський зоопарк планує придбати для нього дві або три подружки

Щоран слона вип с ають на про лян по вольєр , він із задоволенням пається в басейні та рається
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно�правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск №53 (1072)

ВІВТОРОК,
17 липня
2012 року
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Про Програму інформування громадськості та розміщення соціальної реклами
з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової служби у

м. Києві на 2012 — 2014 роки
Рішення Київської міської ради № 467/7804 26 від квітня 2012 року 

Відповідно до статті 2 Закону України “Про Державну податкову службу в Україні”, Закону України “Про рекламу”, статті 3 За�
кону України “Про інформацію” та з метою інформування громадськості у сфері оподаткування; проведення масово�роз’ясню�
вальної роботи серед широких верств населення, спрямованої на виховання соціальної свідомості, поширення податкових знань
в суспільстві, досягнення взаєморозуміння та налагодження партнерських відносин між платниками податків та Київською міською
радою, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму інформування громадськості та розміщення
соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів Держав�
ної податкової служби м. Києва на 2012 — 2014 роки (далі — Програма),
що додається.

2. Визначити Головне фінансове управління виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) головним
розпорядником коштів.

3. Встановити, що Державна податкова служба у м. Києві є відпові�
дальним виконавцем Програми. 

4. Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради

(Київськой міської державної адміністрації), Головному фінансовому
управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань
бюджету та соціально�економічного розвитку узагальнену інформації про
стан виконання Програми за І півріччя до 25 вересня та за рік до 25
березня.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань бюджету та соціально�економічного розвитку.

Київський міський голова 
Л. Черновецький

проект
Додаток до рішення Київради від 26.04.2012 № 467/7804

ПРОГРАМА
інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та

діяльності органів Державної податкової служби 
у м. Києві на 2012 — 2014 роки

І. ПАСПОРТ Програми інформування громадськості та розміщення
соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності

органів Державної податкової служби у м. Києві на 2012 — 2014 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Головне фінансове управління виконавчого органу Київської  міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Державна податкова служба у м.
Києві

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

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.01.2012 №5

3. Розробник Програми Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), Державна податкова служба у м.
Києві

4. Співрозробники Програми %

5. Замовник (відповідальний виконавець)
Програми

Державна податкова служба у м. Києві

6. Учасники (співвиконавці) Програми %

7. Термін реалізації Програми 2012%2014 роки

7.1. Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)

%

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

Бюджет м. Києва

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

9 000 000 грн.

9.1. коштів бюджету м. Києва 9 000 000 грн.

коштів інших джерел %

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма ін�
формування громадськості та розміщення соціальної реклами з питань
оподаткування та діяльності органів Державної податкової служби у м. Ки�
єві на 2012 — 2014 роки

Україна виважено обрала курс на реформування податкової системи з
метою досягнення її адекватності умовам ринкової економіки та забезпе�
чення вирішення проблеми розвитку економічних реформ, створення
сприятливого податкового клімату в Україні. На сьогодні чітко простежую�
ться два напрями: реформування податкової політики та системи адмініс�
трування податків. Підтвердження цьому — запровадження Податкового
кодексу України.

Аналіз ситуації, яка склалась у попередні роки в Україні, перш за все
фінансово�економічна криза, наочно продемонстрував, що податкова ре�
форма не просто бажана — вона вкрай необхідна та невідкладна. Без ре�
формування податкової системи неможливий подальший розвиток еконо�
міки, перехід до більш високих технологічних укладів, а без цього Україна
назавжди залишилася б другорядною країною, яка лише слідує за світо�
вими економічними лідерами.

Обравши курс на реформування, Державна податкова служба України
визначила основу своєї політики — партнерські й довірчі відносини з плат�
никами податків. Надзвичайно велику увагу приділено розвитку малого та
середнього бізнесу, діяльність якого ретельно захищається. Знижено по�
датковий тиск на бізнес та підвищується якість обслуговування платників
податків. Створюються всі умови, щоб податкова служба не зашкодила
соціально�економічному розвитку країни з огляду на фінансові ресурси,
необхідні для стабільного розвитку бізнесу.

Попри те, у суспільстві ще не сформовано думку, що податкова служ�
ба виконує вкрай необхідну для існування держави роботу. Податкові ор�
гани сприймаються як караючий механізм, що обмежує свободу грома�
дян, а не діє на користь суспільству. Рядові платники податків не усвідом�
люють, що завдання Державної податкової служби не припинити діяль�
ність підприємства, а організувати правильне здійснення господарської
діяльності в частині ведення податкового обліку та запобігти правопору�
шенням.

Перед працівниками податкової служби стоїть надзвичайно важливе
завдання — максимально сприяти запровадженню норм Податкового ко�
дексу і одночасно змістити акценти діяльності з площини контрольно�пе�
ревірочної до консультативної. Органи Державної податкової служби по�
винні стати якісною сервісною службою.

Удосконалення інституційного середовища оподаткування, сприятли�
вого для активізації підприємницької діяльності, забезпечення рівності
всіх платників перед законом, формування відповідального ставлення
платників до виконання своїх податкових зобов’язань визначено як голов�
не завдання Податкового кодексу.

Головні новації Податкового кодексу стосуються:
1. Поетапного та виваженого зниження податкового навантаження на

національну економіку в умовах забезпечення збалансованості бюджетної
системи та справедливого розподілу податкового навантаження.

2. Перенесення податкового навантаження з мобільних факторів ви�
робництва — праці й капіталу — на споживання, ресурсні та екологічні
платежі.

3. Зменшення майнової нерівності в суспільстві через диференційова�
не оподаткування доходів багатих і бідних.

4. Спрощення податкової системи шляхом скорочення кількості подат�
ків і зборів (обов’язкових платежів) та вдосконалення системи їх адмініс�
трування.

5. Зростання регулюючого потенціалу податкової системи шляхом роз�
роблення чітких, предметних, обмежених у часі та просторі податкових
інструментів стимулювання інноваційної діяльності, енергозбереження та
раціонального природокористування.

6. Підвищення ефективності податків за рахунок розширення податко�
вої бази, оптимізації податкових пільг, зменшення масштабів ухилення від
сплати податків.

7. Формування податкових правовідносин на засадах, що відповідають
вимогам громадянського суспільства і правової держави, зокрема:

� забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод гро�
мадянина при виконанні податкових законів — неприпустимість встанов�
лення податків, а також дій їх адміністраторів, які перешкоджають реалі�
зації конституційних прав і свобод громадян;

� подолання конфлікту інтересів учасників податкових правовідносин,
спричиненого неоднозначним (множинним) трактуванням прав і обов’яз�
ків платників податків або податкових адміністраторів, на засадах пріори�
тету інтересів людини (громадянина);

� презумпції невинності платника податку у поєднанні з гнучкою систе�
мою впливу на порушників податкового законодавства;

� розмежування повноважень органів державної влади у сфері подат�
кового адміністрування.

8. Встановлення чітких правил регулювання взаємних зобов’язань ор�
ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і платників по�
датків, дієвого контролю за їх дотриманням.

9. Удосконалення механізму забезпечення захисту прав платників по�
датків шляхом створення ефективної системи розв’язання спорів з подат�
кових питань під час проведення процедури адміністративного оскаржен�
ня, а також у судовому порядку.

10. Гармонізації податкового, валютного, митно�тарифного, зовніш�
ньоекономічного та цивільного законодавства.

11. Реформування функцій і структури державних податкових органів
відповідно до світових вимог і стандартів.

Зазначене вище переконливо демонструє необхідність доведення до
широких верств населення, що введення в дію Податкового кодексу — ці�
лісної та гармонійної законодавчої бази, створює необхідні умови для за�
безпечення гарантій гідного життєвого рівня громадян, стабільності і ви�
значеності умов ведення економічної діяльності на території України.

Забезпечити всебічну поінформованість громадян можливо завдяки
проведенню широкомасштабної кампанії, яка б планомірно, доступно та
інформативно доводила та роз’яснювала громадськості за допомогою со�
ціальної реклами всі нововведення податкового законодавства.

Київ — столиця України — є розвиненим економічним і промисловим
центром держави, де зосереджена велика кількість підприємств та органі�
зацій. Також Київ є центром громадського життя країни, що робить місто
найвигіднішою та найефективнішою територією для формування громад�
ської думки. Отже, Державна податкова служба у м. Києві, враховуючи за�
значене, розробила комплексний, системний план заходів по розміщенню
інформації на податкову тематику та висвітленню діяльності органів ДПС.

Цільова аудиторія інформаційно�роз’яснювальної кампанії — все пра�
цездатне населення Києва у віці від 15 до 65 років. Цільова аудиторія по�
діляється на 2 підгрупи:

Первинна цільова аудиторія — особи, що самостійно приймають рі�
шення про сплату податків (приватні підприємці, суб’єкти господарської
діяльності�фізичні особи, що мають незадекларовані прибутки). Ця під�
група цікавить, в першу чергу, як потенційне джерело підвищення подат�
кових надходжень.

Вторинна цільова аудиторія — всі інші мешканці Києва. Ця підгрупа ці�
кавить насамперед як носій громадської думки щодо податкової системи
та як потенційне джерело поповнення первинної цільової аудиторії.

Проведення вказаних заходів надасть можливість донести до свідомо�
сті широких верств населення, що:

� сплата податків — громадянський обов’язок перед державою та   су�
спільством,

� податкові органи працюють виключно для блага країни та кожного з
громадян,

� робота податкових органів стає все прозорішою та ефективнішою.
Не слід забувати й про виховання податкової культури у молоді. Це

пріоритетна складова роботи податкової служби. Адже вже з малих років
необхідно формувати у дітей свідоме ставлення до конституційних обо�
в’язків, які їх чекатимуть у недалекому майбутньому.

Заходи, які передбачено провести у Києві, безумовно привернуть ува�
гу широкого загалу, і не тільки мешканців столиці, що дає можливість
сподіватися на їх значну результативність.

Увага громадян буде привертатися до проблемних та важливих питань

оподаткування, що носять соціальний характер. Основними з них є проб�
лема нелегальної виплати заробітної плати, праця найманих осіб без
укладання трудових угод та несплата податку з доходів фізичних осіб до
бюджету.

На сьогоднішній день понад 70 % бюджету Києва формує податок на
доходи фізичних осіб. Саме тому податківці приділяють особливу увагу
активній роботі з виявлення порушень та інформування громадськості
щодо правильності та своєчасності сплати до бюджету сум податку на до�
ходи фізичних осіб.

За даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків,
який ведеться центральним органом Державної податкової служби Укра�
їни (стаття 70 Податкового кодексу України), протягом 2010 року
1 288 695 громадян, або 96,3% від кількості осіб працездатного віку, от�
римали понад 59 мільярдів гривень доходів із відповідною сплатою до
бюджету 10 мільярдів 228 мільйонів гривень. Водночас 236 682 громадя�
нина у Києві, або майже 18% від кількості осіб працездатного віку, за ста�
тистикою протягом тривалого часу не отримують доходів та відповідно не
сплачують податок на доходи фізичних осіб. Та це тільки офіційні дані. Як�
що врахувати значний рівень трудової міграції, то масштаби зазначеної
проблеми збільшуються в кілька разів.

Відтак дуже важливо у різний спосіб нагадувати громадянам про офі�
ційне отримання заробітної плати, при цьому обов’язково сплачувати від�
повідні відрахування з неї та бути впевненим у власному майбутньому.

Для усунення зазначених негативних явищ столичні податківці вжива�
ють цілий комплекс заходів. Постійно проводиться роз’яснювальна робо�
та; зустрічі з керівниками підприємств, установ, організацій за участю
представників Пенсійного фонду України та органів місцевої влади. Також
проводиться робота по виявленню платників податку — юридичних осіб,
які здійснюють фінансово�господарську діяльність, нарощують обсяги ви�
робництва, отримують значні прибутки, збільшують грошові та товарні по�
токи, проводять рух коштів на розрахункових рахунках, при цьому не ви�
плачують заробітну плату найманим працівникам та не перераховують по�
даток з доходів фізичних осіб чи перераховують його у незначних розмірах
до бюджету. Ці негативні явища нині набули масового характеру.� І тому
податківці вбачають гостру необхідність всебічної боротьби з ними у су�
спільстві.

Статистика за останні 3 роки стосовно порушень гарантій оплати пра�
ці невтішна. Податківцями Києва під час перевірок суб’єктів господарю�
вання щодо сплати податку з доходів фізичних осіб виявлені порушення у
100% підприємств, що були перевірені.

Так, протягом 2009 року органами Державної податкової служби у м.
Києві проведено 1144 перевірки суб’єктів господарської діяльності, під
час яких у всіх випадках встановлені порушення податкового законодав�
ства та донараховано податку з доходів фізичних осіб на загальну суму
368,7 млн. грн. Також виявлено та залучено до оподаткування 13,4 тися�
чі найманих осіб, які не були оформлені належним чином працедавцями,
в результаті чого до бюджету додатково надійшло 10,6 млн. грн. податку
з доходів фізичних осіб.

У 2010 році таких перевірок органами Державної податкової служби у
м. Києві проведено 747. У всіх перевірених підприємств виявлено пору�
шення податкового законодавства. Ним донараховано 336,1 млн. грн. по�
датку на доходи фізичних осіб. Крім того, виявлено та залучено до опо�
даткування 13,6 тисячі нелегальних працівників, в результаті чого бюджет
додатково отримав 4,7 млн. грн. податку з доходів фізичних осіб.

Станом на 1 листопада 2011 року податківці столиці перевірили 379
суб’єктів господарської діяльності та, як і в попередні роки, у всіх випад�
ках виявили порушення. Загальна сума донарахувань склала 55,5 млн.
грн. податку з доходів фізичних осіб. “Нелегалів” виявлено та залучено до
оподаткування 9526 осіб. До бюджету надійшло 3,8 млн. грн. податку на
доходи фізичних осіб.

Отже, з огляду на наведені вище дані, одним з основних наголосів ін�
формаційно�роз’яснювальної кампанії буде: “Людина — громадянин має
отримувати легальну заробітну плату, інакше в майбутньому буде позбав�
лена соціальних гарантій!”.

Крім податку на доходи фізичних осіб, значну роль у формуванні бю�
джету столиці відіграє податок на землю. На сьогодні спостерігається
тенденція збільшення надходжень по податку на землю та орендної пла�
ти, які зараховуються до місцевих бюджетів. Погашення боргу по платі за
землю також є додатковим резервом збільшення надходжень до бюдже�
ту Києва. Крім цього, за даними податкових органів, на сьогодні більше
половини платників податків — юридичних осіб сплачують орендну плату
за землю менше трикратного розміру земельного податку. Врегулювання
цього питання також є резервом для збільшення бюджету. Інформування
платників податків щодо норм податкового законодавства у частині плати
за землю сприяє зростанню надходжень цього податку до бюджету.

Так, у 2009 році до зведеного бюджету м. Києва надійшло 1,7 млрд.
грн. плати за землю. У 2010 році до зведеного бюджету м. Києва надійш�
ло 1,9 млрд. грн. плати за землю, що на 133 млн. грн. більше ніж у 2009
році. За 10 місяців 2011 року до зведеного бюджету м. Києва вже надійш�
ло 1,6 млрд. грн. плати за землю.

Аналіз підсумків декларування доходів громадян за минулі роки свід�
чить, що проведення роз’яснювальної роботи у засобах масової інфор�
мації та через зовнішню рекламу дає позитивні наслідки та піднімає рі�
вень довіри громадян до держави в цілому. Так, у більшості громадян
спостерігається підвищення рівня податкової свідомості, з’явилось ро�
зуміння сплати податків як соціальної необхідності, яка дедалі частіше
спонукає думати про те, яку зароблену частину матеріальних благ лю�
дина має залишити собі, а якою поділитися зі своєю державою. Цьому
сприяє у значній мірі розповсюдження рекламної продукції соціального
спрямування щодо декларування доходів громадян та інформації про
терміни подання податкових декларацій і про режим роботи податкових
служб, яке здійснюється постійно, протягом всього періоду проведення
кампанії.

Так, всього по місту Києву у 2009 році громадянами подано 28 тисяч
421 декларація про отримані доходи протягом 2008 року. Задекларовано
доходів на загальну суму 8,8 мільярда гривень. У тому числі громадяна�
ми, які зобов’язані подати декларацію згідно з чинним законодавством,
подано 12 тисяч 383 декларації (задекларовано доходів на загальну суму
8,122 мільярда гривень). Сума донарахованого до сплати податку склала
443,7 млн. грн.

У 2010 році громадянами подано 26 тисяч 287 декларацій про отрима�
ні доходи протягом 2009 року. Задекларовано доходів на загальну суму
6,6 мільярда гривень. У тому числі громадянами, які зобов’язані подати
декларацію згідно з чинним законодавством подано 12 тисяч 009 декла�
рацій, ними задекларовано доходів на загальну суму 6,1 мільярда гри�
вень. Сума донарахованого до сплати податку склала 219,3 млн. грн.

За 10 місяців 2011 року громадянами подано 24 тисяч 556 декларацій
про отримані доходи протягом 2010 року. Задекларовано громадянами
доходів на загальну суму 6,5 мільярда гривень. Громадяни, які зобов’яза�
ні подати декларацію згідно з чинним законодавством подано 12 тисяч
665 декларацій (задекларовано доходів на загальну суму 5,9 мільярда
гривень). Сума донарахованого до сплати податку склала 212,1 млн. грн.

2012 рік буде значущим та напруженим для столичного регіону. Прове�
дення Євро�2012 вплине на всі сфери життєдіяльності столиці. За попе�
редніми прогнозами ця спортивна подія супроводжуватиметься і деяким
збільшенням надходжень до місцевого бюджету. В першу чергу надхо�
дження від туристичного збору. Задля своєчасного охоплення ним платни�
ків податків Державна податкова служба у м. Києві вийшла з пропозицією
встановити щомісячний обмін інформацією з Київською міською держав�
ною адміністрацією щодо відкриття та розширення готельних комплексів
та залучення гуртожитків до надання послуг з тимчасового проживання.

Розвиток малого бізнесу — один з пріоритетів сучасної державної по�
літики, а реформа спрощеної системи оподаткування спрямована на сти�
мулювання розвитку економіки у відповідності з комплексними реформа�
ми, які проводяться сьогодні в Україні. Прийняття Верховною Радою Укра�
їни 4 листопада 2011 року Закону України “Про внесення змін до Подат�
кового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності” № 4014�VІ — важ�

ливий крок у напрямку поліпшення податкового клімату для підприємців.
За прогнозами, від переходу всіх фізичних осіб — підприємців, які відпо�
відають вимогам Закону, на спрощену систему оподаткування очікується
значний позитивний вплив на бюджет, а саме: збільшення надходжень
податку на доходи фізичних осіб від суб’єктів підприємницької діяльності
та єдиного податку. Інформування щодо суттєвих змін у спрощеній сис�
темі оподаткування надасть можливість платникам податків вчасно зорі�
єнтуватися у законодавстві, що сприятиме своєчасному надходженню по�
датків у повному обсязі.

Довгострокове та планомірне проведення заходів, направлених на роз�
повсюдження податкових знань, на зосередженні уваги громадян на не�
обхідності сумлінної сплати податків та інформуванні громадськості щодо
зацікавленості податківців та міської влади у розширенні сервісних функ�
цій, необхідних для максимально сприятливої роботи суб’єктів господа�
рювання, безумовно дієво вплине на свідомість платників податків щодо
добровільної сплати податків та зборів, що у свою чергу збільшить обся�
ги надходжень та надасть можливість поповнити бюджет столиці.

III. Визначення мети Програми інформування громадськості та розмі�
щення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів
Державної податкової служби у м. Києві на 2012 — 2014 роки

Кінцева мета проведення заходів, що плануються до виконання Про�
грамою інформування громадськості та розміщення соціальної реклами з
питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової служби
у м. Києві на 2012 — 2014 роки, — збільшення рівня добровільних надхо�
джень від сплати податків, що є конституційним обов’язком кожного.

Дієвими механізмами, що забезпечать досягнення зазначеної мети, є
розповсюдження податкових знань у суспільстві, формування серед гро�
мадян відповідального ставлення до сплати податків, створення позитив�
ної суспільної думки щодо сфери оподаткування.

Основним завданням кампанії є зміна взаємовідносин податкових ор�
ганів з платниками податків.

Інформаційно�роз’яснювальна та рекламна кампанія податкового
спрямування, яка буде проводитися у столиці, може вирішити наступне:

привернути увагу населення до проблем оподаткування шляхом апе�
лювання до суспільної моралі;

засвідчити повагу держави та суспільства до сумлінних платників по�
датків;

продемонструвати можливі переваги чесного ставлення до сплати по�
датків;

створити емоційний фон, що сприяє конкретним діям держави у по�
датковій сфері.

Тим самим Державна податкова служба у м. Києві та міська влада за�
стосують ідеологічні і патріотичні механізми впливу на громадян та меха�
нізми стимулювання платників податків.

Інформаційно�роз’яснювальна та рекламна кампанія, присвячена вирі�
шенню проблеми наповнення бюджету за рахунок податкових надхо�
джень, не повинна випадати із загального інформаційного контексту су�
спільного життя. Кампанія, що провадитиметься Державною податковою
службою у м. Києві, буде продовжувати і розвивати проголошену Держав�
ною податковою службою України генеральну лінію, в основу якої покла�
дено формування нових довірчих і прозорих відносин між владою і плат�
никами податків.

Враховуючи вищевикладене, можна сформулювати такі основні харак�
теристики кампанії:

характер кампанії повинен відповідати духові часу та єдиній інформа�
ційній політиці органів Державної податкової служби України, нести пози�
тивні надбання для столичного регіону;

кампанія повинна пов’язати суспільні очікування змін зі зміною став�
лення індивідуумів до сплати податків;

кампанія повинна носити швидше емоційний, ніж раціональний харак�
тер;

враховуючи специфіку аудиторії, основний акцент має бути зроблений
на індивідуальних вигодах від добросовісного ставлення до сплати подат�
ків, а не на понятті суспільного блага;

основне посилання: настали нові часи — пора змінити своє ставлення
до податків;

столична кампанія повинна стати прикладом тісної співпраці податків�
ців та міської влади з метою проведення подібних заходів у інших регіо�
нах країни.

Спільні заходи Державної податкової служби у м. Києві та міської вла�
ди, які передбачені Програмою інформування громадськості та розміщен�
ня соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів Дер�
жавної податкової служби у м. Києві на 2012 — 2014 роки, — ефективний
механізм співпраці, який буде сприяти збору податків у повному обсязі.

Схвалення депутатами Київської міської ради статті витрат у бюджеті
м. Києва на проведення зазначеної інформаційно�рекламної кампанії за�
кладе довгострокову основу на майбутнє, що надасть можливість підви�
щити податкову культуру киян, сформувати відповідальне ставлення на�
селення до сплати податків, запобігти правопорушенням у податковій
сфері не тільки у столиці, а й в інших регіонах та, як результат, збільши�
ти казну держави та безпосередньо міського бюджету Києва.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування Програми інформування громадськості та розмі�
щення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності органів
Державної податкової служби у м. Києві на 2012�2014 роки

Законом України “Про Державну податкову службу в Україні” визначе�
но, що головним завданням Державної податкової служби є здійснення
контролю за своєчасним та повним надходженням до бюджету та держав�
них цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів). Виконання
цього важливого завдання не можливе без постійного підвищення рівня
добровільного виконання суб’єктами господарської діяльності та грома�
дянами, які згідно з законодавством мають податкові зобов’язання, обо�
в’язків щодо сплати податків. А це, у свою чергу, безпосередньо залежить
саме від обсягів охоплення і якості інформування громадян взагалі та
платників податків зокрема.

Програма інформування громадськості та розміщення соціальної рек�
лами з питань оподаткування та діяльності органів Державної податкової
служби у м. Києві на 2012 — 2014 роки — це комплексний, системний
план по розміщенню інформації на податкову тематику та висвітленню ді�
яльності органів Державної податкової служби у м. Києві, який розробле�
ний відповідно до Конституції України, Податкового кодексу України, За�
кону України “Про Державну податкову службу в Україні”, Закону України
“Про рекламу”, Закону України “Про інформацію”, Закону України “Про
доступ до публічної інформації” та інших чинних законодавчих і норматив�
но�правових актів.

З 2001 року столичні податківці за підтримки виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) успішно
проводили роботу по виготовленню і розміщенню соціальної реклами ін�
формації, яка фінансувалася з місцевого бюджету. Кошти на зазначену
роботу, що з року в рік передбачалися у витратах столичного бюджету,
спрямовувалися на формування у населення відповідального відношення
до сплати податків і лояльності до роботи податкової служби.

За ці роки Державною податковою службою столиці накопичено вели�
чезний досвід проведення відповідних заходів, охоплено переважну біль�
шість з існуючих носіїв реклами, використані різні засоби для інформу�
вання населення та платників податків, застосовані нові ефективні форми
та методи роботи щодо проведення масштабної рекламної кампанії з по�
даткової тематики.

У попередні роки, а саме: у 2007�2009 рр., інформування громадсько�
сті та розміщення соціальної реклами податкового спрямування у столи�
ці проводилося відповідно до Програми інформування громадськості та
розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності ор�
ганів Державної податкової адміністрації м. Києва, затвердженої рішен�
ням Київської міської ради від 28.12.2006 № 535/592, у першу чергу по
платежах, що надходять до бюджету м. Києва, яка фінансувалася в межах
асигнувань відповідно до плану асигнувань загального фонду бюджету на
відповідний рік.

Так, з метою виконання інформаційно�роз’яснювальної програми по�
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даткових органів столиці на 2007 рік було призначено 3 515 300 грн., на
2008 рік — 3 852 800 грн. Однак, зменшення суми асигнувань, виділених
з місцевого бюджету у 2008 році на виконання програми, та відсутність
фінансування у 2009 році не дали можливості столичним податківцям
провести всі заплановані заходи щодо інформування громадськості та
розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності ор�
ганів Державної податкової служби у м. Києві, передбачені Програмою на
2007� 2009 роки.

Проведення заходів, передбачених новою Програмою на 2012�2014
роки, конче потрібне в умовах розбудови Державної податкової служби
України. Також вступ в дію Податкового кодексу України та інших законо�
давчих актів, таких як Закон України “Про доступ до публічної інформації”,
передбачає всебічну поінформованість громадян щодо податкового зако�
нодавства та діяльності органів Державної податкової служби, збільшен�
ня відкритості податкових органів перед громадськістю, створення атмо�
сфери довіри платників податків до влади та безпосередньо до податків�
ців.

Крім того, слід особливо зауважити, що успішне виконання завдань з
формування бюджету забезпечується як завдяки напруженій роботі по�
датківців, так і сумлінності платників податків, які усвідомлюють всю важ�
ливість своєчасної, повної, а головне добровільної сплати податків. У
свою чергу підвищення рівня добровільності виконання податкових зо�
бов’язань, розуміння сплати податків як соціальної необхідності безпосе�
редньо залежить від обсягів охоплення та якості інформування населення
взагалі і платників податків особливо, зокрема через розміщення соціаль�
ної реклами на всіх доступних інформаційних носіях.

Роботу податківців можна оцінювати за багатьма аспектами, але ос�
новним із них завжди було і залишається забезпечення надходжень пла�
тежів до бюджетів усіх рівнів. З року в рік столичні податківці звітують про
успішне виконання напружених завдань з формування бюджету. Дедалі
вагомішим стає внесок столиці у спільний здобуток державної скарбниці.
Так, у 1991 році до Зведеного бюджету податківцями міста забезпечено
5 млрд. 602 млн. карбованців надходжень, що в перерахунку на гривні
складає лише 56 тис. грн. У 2008 році показник надходжень до Зведено�
го бюджету України вперше подолав символічну межу — 50 млрд. грн., а
саме: він становив 53 млрд. 865 млн. грн. У 2009 році цей показник збіль�
шився до 54 млрд. 995 млн. грн. А за 2010 рік ця цифра склала 60 млрд.
814 млн. грн.

І якщо у 1996 році внесок столиці у бюджет країни становив лише
15,6%, то у 2006 році він досяг 29%, а за 2010 рік збільшився до 40%.

За 2011 рік до Зведеного бюджету України платниками податків м. Ки�
єва сплачено 75 мільярдів 737 мільйонів 531 тисяча гривень податків і
зборів. Бюджет додатково отримав 18 мільярдів 809 мільйонів 970 тисяч
гривень.

До Державного бюджету України платниками податків сплачено 67
мільярдів 15 мільйонів 255 тисяч гривень, що на 17 мільярдів 937 мільйо�
нів 959 тисяч гривень більше відповідного періоду минулого року.

У 2011 році столичний бюджет поповнився на 8 мільярдів 787 мільйо�
нів 50 тисяч гривень податків та зборів, що контролює податкова служба
м. Києва. У порівнянні з минулим роком бюджет Києва додатково отри�
мав майже мільярд гривень податків.

Такий рівень наповнення бюджету досягнуто не тільки через здійснен�
ня податківцями контрольно�перевірочної роботи, а і проведення реклам�
ної та інформаційно�роз’яснювальної роботи, яка направлена на зростан�
ня податкової свідомості громадян та їх податкової культури.

Слід зазначити, що завдяки рекламним заходам попередніх років знач�
но поліпшилося ставлення населення безпосередньо до діяльності подат�
кових органів м. Києва.

Підсумки анонімного опитування щодо діяльності органів Державної
податкової служби у м. Києві за III квартал 2011 року свідчать, що 69,4%
опитаних громадян оцінюють діяльність зазначених органів щодо налаго�
дження партнерських відносин з платниками податків як “добру” та “дуже
добру”, 30,6 % платників — як “задовільну” та “незадовільну”. Таким чи�
ном понад 30% платників податків є аудиторією цільового впливу. Прове�
дення інформаційно�рекламної кампанії податкового спрямування у
2012�2014 роках буде сприяти зміні негативного ставлення цієї категорії
громадян до діяльності органів податкової служби на позитивне.

V. Строки та етапи виконання Програми інформування громадськості
та розміщення соціальної реклами з питань оподаткування та діяльності
органів Державної податкової служби у м. Києві на 2012 — 2014 роки

1. Розробка концепції рекламної кампанії і макетів, що формують імід�
жеву частину кампанії

Соціальна реклама — це інформація будь�якого виду, розповсюджена
в будь�якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних ці�
лей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої
не має на меті отримання прибутку.

Відповідно до Закону України “Про рекламу” соціальна реклама має
бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи за�
собів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як
рекламу. Основними принципами створення соціальної реклами є закон�
ність, точність, достовірність.

Реклама з питань оподаткування та діяльності органів Державної по�
даткової служби у м. Києві — це інформація та роз’яснювальні матеріали,
що спрямовані на розповсюдження податкових знань у суспільстві, фор�
мування у населення відповідального ставлення до сплати податків, ство�
рення позитивної суспільної думки щодо сфери оподаткування, яка поді�
ляється за багатьма видами та типами її класифікації.

Етапи виконання цього пункту заходів:
— розробка ідеї та концепції соціальної рекламної інформації;
— розробка рекламних макетів та їх адаптування під рекламоносії.
Відповідальний за виконання пункту заходів: — Державна податкова

служба у м. Києві Термін виконання: січень�березень 2012 року
2. Виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації в

пресі
Реклама у пресі забезпечується публікаціями у різних газетах, журна�

лах, рекламних додатках чи вкладеннях.
Друковані засоби масової інформації мають найменшу вартість контак�

ту з аудиторією. При цьому у читачів є достатньо багато часу для усвідом�
лення наданої соціальної інформації та реклами.

Оскільки акцент у кампанії, особливо на початковому етапі, буде
зроблений на інформаційно�роз’яснювальній складовій, то основним ви�
дом ЗМІ буде обрана преса. Крім того, преса краще відповідає особли�
востям соціальної реклами, індивідуальність контакту дозволяє пред�
ставникам цільової аудиторії асоціювати себе з поданими у рекламі пер�
сонажами.

В умовах дії Податкового кодексу України особливого значення набу�
ває публікація тематичних матеріалів, які повинні дати можливість чита�
чеві ознайомитися з його нововведеннями.

Етапи виконання цього пункту заходів:
— виготовлення соціальної реклами;
— розміщення соціальної реклами та інформації.
Відповідальний за виконання пункту заходів:

— Державна податкова служба ум. Києві Термін виконання: березень�
грудень 2012 року, лютий�грудень 2013�2014 років

3. Виготовлення та розповсюдження друкованої реклами
Друкована реклама об’єднує у собі такі рекламні носії як листівка, пла�

кат, буклет, каталог, проспект, поштова листівка, календар тощо.
Органами Державної податкової служби у м. Києві з метою надання

роз’яснень щодо застосування податкового законодавства, змін у подат�
ковому законодавстві, створення позитивної суспільної думки щодо сфе�
ри оподаткування проводяться безоплатні заходи для платників податків
(семінари, практикуми, тематичні зустрічі, засідання “круглих столів” то�
що). Під час таких заходів здійснюється безоплатне розповсюдження дру�
кованої рекламної продукції з податкової тематики.

Також зазначена продукція, а саме: плакати, буде розміщена у примі�
щеннях районних органів Державної податкової служби у м. Києві, кон�
сультаційних пунктів; інших державних установ (органів виконавчої влади,
державних фондів), організацій, до яких найчастіше звертаються платни�
ки податків з тих чи інших питань; у навчальних закладах.

Крім того, соціальна реклама буде розсилатися за допомогою пошто�
вої та кур’єрської служб.

Етапи виконання цього пункту заходів:
— виготовлення друкованої соціальної реклами;
— розповсюдження друкованої соціальної реклами.
Відповідальний за виконання пункту заходів:
— Державна податкова служба у м. Києві Термін виконання: березень�

грудень 2012року, січень�грудень 2013�2014 років
4. Виготовлення та розміщення зовнішньої соціальної реклами та ін�

формації
Зовнішня реклама — це медіаканал, що доносить рекламні звернення

до споживачів за допомогою віддрукованих типографським способом
плакатів, рекламних щитів, світлових табло, що встановлюються у най�
більш людних місцях, упродовж доріг тощо.

Зовнішня реклама буде використана відповідно до особливостей кон�
кретних її типів. У першу чергу з метою нагадування і позиціювання буде
використано розміщення соціальної інформації та реклами на зупинках
міського транспорту, на станціях метрополітену, білбордах та лед�моніто�
рах, оскільки такі засоби мають досить тривалий контакт зі споживачем
реклами.

Також рекламу буде розміщено на громадському транспорті, а саме: у
вагонах метро, так як метрополітен є наимасовішим видом транспорту та
щодня перевозить велику кількість громадян.

Розміщення соціальної реклами у метрополітені забезпечує тривалий
період для спостерігання сюжетів реклами та вивчення наданої інформа�
ції представниками цільової аудиторії, що дає необхідний результат.

Крім того, під час проведення рекламної кампанії буде використовува�
тися сувенірна реклама податкового спрямування, яка застосовується
шляхом безкоштовного поширення рекламних предметів без будь�яких
зобов’язань зі сторони отримувачів.

Етапи виконання цього пункту заходів:
— виготовлення постерів для сіті�лайтів та зупинок громадського

транспорту;
— виготовлення постерів для білбордів;
— розміщення реклами на сіті�лайтах та зупинках міського транспорту;
— розміщення реклами на білбордах,
— виготовлення стікерів для метро;
— розміщення стікерів у вагонах метро,
— виготовлення ролику для лед�моніторів,
— розміщення ролику на лед�моніторах,
— виготовлення сувенірної реклами,
— розповсюдження сувенірної реклами.
Відповідальний за виконання пункту заходів: — Державна податкова

служба у м. Києві Термін виконання: квітень�грудень 2012 —2014років
5. Виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації на

радіо
Наступним значущим засобом розповсюдження інформації є радіо.

Велика кількість та різноманітність радіостанцій, радіоканалів сприяє
швидкому поширенню інформації. Текстові матеріали, що передаються
по радіо, сприймаються слухачами як новини і привертають до себе знач�
ну увагу.

Етапи виконання цього пункту заходів:
— виготовлення інформаційно�іміджевого сюжету;
— розміщення інформаційно�іміджевого сюжету.
Відповідальний за виконання пункту заходів: — Державна податкова

служба у м. Києві
Термін виконання: квітень�грудень 2012� 2014 років
6. Виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації на

телебаченні
Телебачення є найдорожчим, але найпопулярнішим, найпоширенішим,

найвпливовішим з носіїв інформації. Телевізійна соціальна реклама зай�
має ті ж позиції та є лідером масового охоплення аудиторії. При розроб�
ці сюжетів телереклами можливо використати широкий спектр творчого
підходу для його створення.

Телереклама на податкову тематику — можливість охопити переважну
більшість населення міста Києва та донести думку, що сумлінна і своєчас�
на сплата податків — це велика користь для їх улюбленого міста та, як на�
слідок, для самих киян.

Етапи виконання цього пункту заходів:
— виготовлення інформаційно�іміджевого сюжету;
— розміщення інформаційно�іміджевого сюжету.
Відповідальний за виконання пункту заходів: — Державна податкова

служба у м. Києві
Термін виконання: квітень�грудень 2012�2014років
7. Виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації в ме�

режі Інтернет
Найсучаснішим засобом отримання інформації та простором для її

розміщення є мережа Інтернет. Також це засіб впливу насамперед на
прогресивну частину населення. Банери є одним із основних типів рекла�
ми у мережі Інтернет. Вони розміщуються на Веб�сторінках та являють
собою рекламні звернення, що виконані у вигляді графічних елементів.
До переваг Інтернет�реклами відноситься функціонування, не обмежене
часом та територією. Банер податкового спрямування буде розміщено на
найбільш популярних сайтах бухгалтерської тематики.

Етапи виконання цього пункту заходів:
— виготовлення банерів;
— розміщення банерів.
Відповідальний за виконання пункту заходів: 
— Державна податкова служба ум. Києві Термін виконання: квітень�

грудень 2012року, лютий�грудень 2013�2014років
VI. Напрями діяльності та перелік завдань і заходів Програми інформу�

вання громадськості та розміщення соціальної реклами з питань оподат�
кування та діяльності органів Державної податкової служби у м. Киві на
2012 — 2014 роки, результативні показники

тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми інформування громадськості 
та розміщення соціальної реклами з питань оподаткування 

та діяльності органів Державної податкової служби у м. Києві 
на 2012 — 2014 роки

тис. грн.

4 Виготовлення
та розміщення
зовнішньої
соціальної
реклами та
інформації 

% виготовлення
постерів для сіті%
лайтів та зупинок
громадського
гранспорту; 
% виготовлення
постерів для
білбордів; 
% розміщення реклами
на сіті%лайтах та
зупинках міського
транспорту; 
% розміщення реклами
на білбордах,
виготовлення стікерів
для метро; 
% розміщення стікерів
у вагонах метро, 
% виготовлення ролику
для лед%моніторів, 
% розміщення ролику
на лед%моніторах, 
% виготовлення
сувенірної реклами, 
% розповсюдження
сувенірної реклами

квітень%
грудень 
2012%2014
років

Державна
податкова
служба 
у м. Києві

Бюджет 
м. Києва

5 350,0 Збільшення
рівня
добровільних
надходжень
від сплати
податків

5 Виготовлення
та розміщення
соціальної
реклами та
інформації на
радіо 

% виготовлення
інформаційно%
іміджевого сюжету;
% розміщення
інформаційно%
іміджевого сюжету

квітень%
грудень 2012%
2014 років

Державна
податкова
служба у м.
Києва

Бюджет м.
Києві

375,0 Збільшення
рівня
добровільних
надходжень
від сплати
податків

6 Виготовлення
та розміщення
соціальної
реклами та
інформації на
телебаченні

% виготовлення
інформаційно%
іміджевого сюжету; 
% розміщення
нформаційно%
іміджевого сюжету

квітень%
грудень 2012%
2014 років 

Державна
податкова
служба у м.
Києві

Бюджет м.
Києва

1 000,0 Збільшення
рівня
добровільних
надходжень
від сплати
податків 

7 Виготовлення
та розміщення
соціальної
реклами та
інформації в
мережі
Інтернет

% виготовлення
банерів;
% розміщення
банерів

квітень%
грудень 2012
року,
лютий%
грудень 
2013%2014
років

Державна
податкова
служба у м.
Києві

Бюджет м.
Києва

150,0 Збільшення
рівня
добровільних
надходжень
від сплати
податків

N
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансу�

вання

Орієнтовні
обсяги

фінансування
(вартість),

тис. гривень,
у тому числі:

2012 рік
2013 рік 
2014 рік

Очікуваний
результат

1 Розробка концепції
рекламної кампанії
і макетів, що
формують іміджеву
частину кампанії

% розробка ідеї та
концепції соціальної
рекламної інформації;
% розробка рекламних
макетів на їх
адаптування під
рекламоносії

січень%березень
2012 року

Державна
податкова
служба 
у м. Києві

Бюджет 
м. Києва

50,0 Визначення
концептуаль%
ної складової
Програми

2 Виготовлення та
розміщення
соціальної реклами
та інформації в
пресі

% виготовлення
соціальної реклами;
% розміщення
соціальної реклами та
інформації

березень%
грудень 2012
року, 
лютий%грудень 
2013%2014 років

Державна
податкова
служба 
у м. Києва

Бюджет 
м. Києві

2 000,0 Збільшення
рівня
добровільних
надходжень
від сплати
податків

3 Виготовлення та
розповсюдження
друкованої
реклами 

% виготовлення
друкованої соціальної
реклами; 
% розповсюдження
друкованої соціальної
реклами

березень%
грудень 2012
року, 
січень%грудень
2013%2014 років

Державна
податкова
служба 
у м. Києві

Бюджет 
м. Києва

75,0 Збільшення
рівня
добровільних
надходжень
від сплати
податків

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми інформу�
вання громадськості та розміщення соціальної реклами з питань оподат�
кування та діяльності органів Державної податкової служби у м. Києві на
2012 — 2014 роки

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює відпові�
дальний виконавець — Державна податкова служба у м. Києві.

Відповідальний виконавець Програми подає Головному управлінню
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації), Головному фінансовому управлін�
ню виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держав�
ної адміністрації), постійній комісії Київської міської ради з питань бюдже�
ту та соціально�економічного розвитку узагальнену інформацію про стан
виконання Програми за І півріччя до 25 вересня та за рік до 25 березня.

Заступник міського голови —
секретар Київської міської ради Г. Герега

Обсяг коштів,
які
пропонується
залучити на
виконання
Програми

Етапи виконання Програми Усього витрат
на виконання
Програми

І II III 

2012 рік 1 12013 рік і 2014 рік 200_— 200_ рр. 200_—200_рр.

Обсяг
ресурсів,
усього,у тому
числі:

3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0

Бюджет м.
Києва

3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0

Кошти інших
джерел

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 20.06.2002 № 83/83 “Про найменування площі 

перед будинком Верховної Ради України “Площа Конституції”
Рішення Київської міської ради № 482/7819 від 26 квітня 2012 року 

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська ра�
да 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 20.06.2002 № 83/83
“Про найменування площі перед будинком Верховної Ради України “Пло�
ща Конституції” такі зміни:

пункт 1 рішення викласти в такій редакції:
“1. Перейменувати площу Радянську перед будинком Верховної Ради

України та найменувати її “площа Конституції”.

2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова Л. Черновецький

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 30.01.2001 № 190/1167 “Про вшанування пам’яті 

Михайла Петровича Загороднього”
Рішення Київської міської ради № 469/7806 від 26 квітня 2012 року 

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Київська міська ра�
да 

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 30.01.2001
№ 190/1167 “Про вшанування пам’яті Михайла Петровича Загороднього”
такі зміни:

у пункті 1 рішення слова “ім’я М. П. Загороднього” замінити на слова
“назву “площа Михайла Загороднього”.

2. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в газеті Київської місь�
кої ради “Хрещатик”.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�
сію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжна�
родних зв’язків та інформаційної політики.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Про внесення змін у додаток до рішення Київської міської ради 
від 26.01.2012 N 16/7353 

"Про затвердження міської цільової комплексної програми профілактики 
та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна столиця" 

на 2012 � 2015 роки"
Рішення Київської міської ради № 490/7827 від 26 квітня 2012 року 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в України" Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни у додаток до рішення Київської міської ради від
26.01.2012 N 16/7353 "Про затвердження міської цільової комплексної
програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна сто�
лиця" на 2012 � 2015 роки":

1.1. У тексті рішення слова "Державна податкова адміністрація у м. Ки�
єві", "Контрольно�ревізійне управління у м. Києві", "Контрольно�ревізійне
управління в м. Києві", "ДПА" та "КРУ" замінити словами "Державна по�
даткова служба у м. Києві", "Державна фінансова інспекція в м. Києві",
"ДПС" та "ДФІ" у відповідних відмінках.

1.2. У пункті 6 розділу I після слів "районні в місті Києві державні адмі�
ністрації" доповнити словами та символами ", державні податкові інспек�
ції у районах м. Києва".

1.3. Позиції 9.13 � 9.14 пункту 9 розділу VIII вважати позиціями 9.12 �
9.13 пункту 9 розділу VIII.

1.4. Позицію 9.13 пункту 9 розділу VIII графи 4 після слів "і державно�
го кордону" доповнити словами та символами ", державні податкові інс�
пекції у районах міста Києва".

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко�
місію Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської ети�
ки.

Київський міський голова
Л. Черновецький
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КУЛЬТУРА
Хрещатик 17 липня 2012 року

Серед киянок оберуть 
"Сплячу Красуню"
Переможниця буде "спати" в музеї в очікуванні свого принца
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У серпні, в Національном
х дожньом м зеї відб -
деться прое т раїнсь о-
анадсь о о х дожни а Та-
раса Полатай а “Спляча
Крас ня”, оловна ероїня
я о о, неначе азці, б де
лежати на білом поді мі
та че ати сво о наречено-
о. Наразі триває астин
для неодр жених дівчат,
взяти часть я ом мо-
ж ть всі бажаючі.

Ідея проекту заснована на старо�

винній історії, вперше записаній

Шарлем Перро в 1697 році. У ко�

роткому викладі вона звучить так:

“Красуня, проклята спати протя�

гом 100 років, може бути розбудже�

на лише поцілунком Принца. Бага�

то принців намагалися розбудити

Красуню, але вдалося це тільки то�

му, який по�справжньому її полю�

бив”.

З 22 серпня по 9 вересня в рамках

проекту обрана Красуня “спатиме” у

залі музею дві години на день. Щоб

потрапити у приміщення, чоловіки

мають підписати контракт з умовою:

якщо цілуєте Красуню, а вона при

цьому відкриває очі, то одружуєтеся.

Цілувати чи ні — вибір самих чолові�

ків. Так само і дівчина підписується

під словами:”Якщо під час поцілу�

нку відкриваю очі, то виходжу заміж

за цю людину”. Звісно, автор проек�

ту Тарас Полатайко не буде змушу�

вати молодих людей одразу одружи�

тися — спершу вони можуть позна�

йомитися та поспілкуватися.

Красуню оберуть серед всіх бажа�

ючих на кастингу. Щоб взяти у ньо�

му участь, необхідно надіслати свою

фотографію на адресу

tpolataiko@gmail. com. Кандидатка

мусить бути повнолітньою, тобто

старшою за 18 років, незаміжньою і

мати щире бажання одружитися. За

словами Тараса Полатайка, під час

співбесіди він проситиме учасниць

розказати про себе та свою мотива�

цію взяти участь у проекті. Певно,

художник не обмежиться однією

красунею, скоріше за все їх буде

19 — на кожен день проекту.

За задумкою, Красуня у білій сук�

ні “спатиме”, тобто лежатиме з за�

критими очима, на подіумі на м’яко�

му, атласному ліжку. Усе знімати�

меться на відео. Відкривати чи не

відкривати очі в разі поцілунку, вирі�

шує сама “Спляча Красуня”. Проект

демонструє старий, як світ, архетип

стосунків між жінками і чоловіками.

З одного боку, чоловіки активно себе

мають проявляти. Але насправді все

залежить від жінки — якщо вона

очей не відкриє, нічого не буде.

До речі, сам автор проекту Тарас

Полатайко неодружений. З 1989 жи�

ве і працює в Канаді та Нью�Йорку,

представляє Україну на міжнарод�

них бієнале

Українська стрічка, знята 
в Чорнобилі, поїде до Швейцарії
Фільм "Ядерні відходи" увійшов до конкурсної програми 
кінофестивалю в Локарно
Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

Нова артина раїнсь о о
режисера Мирослава Сла-
бошпиць о о, знята в бе-
резні цьо о ро в Чорно-
билі та Прип’яті, війшла
до он рсної про рами
“Леопард майб тньо о”
(Pardi di domaini) 65- о
ювілейно о інофестивалю
в Ло арно. В ній по азана
історія стос н ів чолові а
та жін и, я і працюють в
зоні відч ження.

Зосереджений на відкритті нових

талантів, цього року “Леопард май�

бутнього” включає 28 короткомет�

ражних і середньометражних стрі�

чок молодих незалежних режисерів

із країн Європи, Азії, Австралії,

США. Головою журі програми

“Леопард майбутнього” став брита�

нець Марк Піплоу, автор сценарію

фільму Мікеланджело Антоніоні

“Професія: репортер” і володар

“Оскара” за сценарій “Останній ім�

ператор” Бернардо Бертолуччі.

Картина Мирослава Слабо�

шпицького — єдина з країн СНД, ві�

дібрана до цієї конкурсної програ�

ми. 23�хвилинний фільм “Ядерні

відходи” є частиною альманаху ко�

роткометражних робіт “Україна,

гудбай” компанії “Артхаус Трафік”,

підтриманого Державним агент�

ством України з питань кіно. Про�

дюсерами виступили Володимир

Тихий, Ігор Савиченко і Денис Іва�

нов. Альманах “Україна, гудбай”

глядачі зможуть побачити в кіноте�

атрах в листопаді цього року.

За словами Мирослава Слабо�

шпицького, його новий фільм — це

камерна історія про чоловіка і жінку,

які працюють у зоні відчуження.

Мирослав Слабошпицький —

єдиний українець, що два роки по�

спіль брав участь у конкурсі Берлі�

нале — з фільмами “Діагноз” у 

2009�му і “Глухота” у 2010 році. Ни�

ні режисер працює над повномет�

ражним дебютом “Плем’я”, що здо�

був підтримку Фонду Хуберта Белса

Роттердамського кінофестивалю і

Державного агентства України з пи�

тань кіно.

Нагадаймо, що кінофорум у Локар�

но — один із найстаріших, ровесник

Каннського кінофестивалю, і разом із

ним входить у п’ятірку міжнародних

кінофестивалів класу “А”, розділяючи

з французьким пальму першості за

ступенем впливу у світовій кіноіндус�

трії. Щороку на початку серпня до не�

великого швейцарського міста прибу�

вають кінематографісти з усього сві�

ту — саме тут дистриб’ютори автор�

ського кіно шукають і відбирають

“перлини” для своїх фестивальних

програм і прокату. У 2010 році відбу�

лися зміни у керівництві кінофору�

му — програмним директором став

Олів’є Пер, колишній голова ради�

кальної програми Каннського фести�

валю “Двотижневик режисерів”.

Цього разу за “Золотий леопард” —

головний приз Локарно, змагати�

муться 19 картин із Європи, Азії та

США, 13 із яких стануть світовими

прем’єрами. Журі повного метра очо�

лить кінематографічний гуру Апічат�

понг Вірасетакун, володар “Золотої

пальмової гілки” Каннського фести�

валю 2010 року. Фестиваль у Локарно

триватиме з 1 по 11 серпня

Мирослав Слабошпиць ий представить на інофор мі в Ло арно орот ометраж , знят в березні цьо о ро в Чорнобилі

М А Т Р И К У Л Б А Г І

А Р У Ш У І Ш А Н

Х Р Е Щ А Т И К С І В А

А М Е Д А Л І С Т О

Й Б Р А С В А Р Є Т Е

Р І Б Н Г Б О Р М

О Р Т А Б Р И З И І

Д А М А О А Н К Е Р

Відповіді на сканворд 

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

До ва и иян, ерівни ів підприємств, станов та
житлово-е спл атаційних ор анізацій!

З метою під отов и до опалювально о сезон 2012/2013 р. 27 липня — 10
серпня 2012 ро частині Голосіївсь о о, Печерсь о о, Дарниць о о районів
(центральна частина міста, житлові масиви Терем и-1, Терем и-2, Деміїв а
(част ово), Саперна Слобід а, Позня и, Осо ор и) ПАТ "КИІВЕНЕРГО" проводитиме
щорічні випроб вання теплових мереж від теплома істралей №3, 4, 5, 6, 7 ТЕЦ-5 та
№1 станції теплопостачання "Позня и".

У зв'яз з цим з 14.00 26 липня постачання арячої води споживачам
б де тимчасово припинено.

Випроб вання теплових мереж здійснюватиметься межах:

- залізничної олії, в лиці Саперно-Слобідсь ої, проспе т На и, в лиці
Голосіївсь ої, Голосіївсь о о проспе т , в лиць Героїв Оборони, Потєхіна,
Заболотно о, Лятошинсь о о, Л цен а (Крейсера "Аврора"), Я бовсь о о,
Ломоносова, Василь івсь ої, Стельмаха, К станайсь ої, К станайсь о о
пров л , Червонозоряно о проспе т (част ово), в лиць Кірово радсь ої,
Фрометівсь ої, Ямсь ої, Федорова, Димитрова, Антоновича, Фіз льт ри, Вели ої
Василь івсь ої (Голосіївсь ий район);

- в лиць Рев ць о о, Вишня івсь ої, Кр шельниць ої, Гмирі, проспе т Бажана,
Дніпровсь ої набережної, в лиці Чавдар, в лиці Ахматової, проспе т Гри орен а,
в лиць Дра оманова, Пчіл и (Дарниць ий район);

- в лиць Вели ої Василь івсь ої, Димитрова, Анрі Барбюса, Лабораторно о
пров л , в лиць Літньої, Щорса, Предславинсь ої, Л м мби, Ковпа а, К дрі,
Чесь ої, Менделєєва, Філатова, б львар Др жби народів (Печерсь ий район).

Випроб вання проводитим ться тепломережною водою, охолодженою до
температ ри не вищою, ніж 40°С, з підвищеним на 25% тис ом, що відповідає
нормативам. Це дозволить виявити та лі від вати ма симально можлив іль ість
пош оджень, 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 з 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 телефоном інформаційно-довід ової сл жби 15-88 або з мобільно о
201-58-79.

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
ЗМІ та ЖЕО.

Додат ов інформацію щодо проведення випроб вань тепломереж можна
отримати на офіційном сайті Компанії www.kyivenergo.ua.

Перепрош ємо за тимчасові незр чності!

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
ЗАПРОЕКТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Реставрація оловно о фасад з пристос ванням існ ючої
б дівлі до с часних мов, із знесенням дворових б дівель та
б дівництвом ново о об'єма дворовом просторі б дин по
в л. Рейтарсь ій, 37 Шевчен івсь ом районі м. Києва має
на меті по ращення е спл атаційних я остей б дівель
відповідно до їх ф н ціонально о призначення, пристос вання
до с часних мов та вимо , а та ож надання с часних архіте -
т рних форм. Прое тні рішення з оджені в становленом
поряд з Головним правлінням містоб д вання, архіте т ри
та дизайн місь о о середовища, з Державною сл жбою з
питань національної льт рної спадщини, іншими державними
становами та відомствами.

До с лад омпле с входять офісні приміщення площею 5432 м2

та вб дований араж на 16 машиномісць для ле ових автомобілів.

За розрах н ами обся ви идів атмосфер забр днюючих
речовин (о ис в лецю, діо сид азот , о сид азот ), я і
творюються вб дованом аражі при в'їзді та виїзді ле ових
автомобілів, не перевищ є 0,1 ГДК.

Ф н ціон вання омпле с не створює не ативно о вплив на
водне середовище; онцентрації забр днюючих речовин стічних
водах омпле с не перевищ ватим ть раничних рівнів, встанов-
лених для с ид в мереж аналізації м. Києва.

Прийняті необхідні рішення по тилізації відходів.

Забезпечення ви онання вимо санітарно-епідеміоло ічної сл жби,
пожежної безпе и, природоохоронно о за онодавства, а та ож
низь ий рівень вплив на дов ілля наміченої діяльності не об мов-
люють необхідності проведення спеціальних природоохоронних
заходів. Залиш ові впливи запрое тованої діяльності незначні і не
створюють потенційної е оло ічної за рози.

Прое том бла о строю та озеленення передбачений бла о стрій
території омпле с та приле лої території, влашт вання азонів
дворовом просторі, висад щів від ритий р нт та в ад и.
Роботи з озеленення б д ть ви он ватись після за інчення
б дівельно-монтажних робіт.

Для ознайомлення з прое том звертатися за адресою:

Замовни : ТОВ "Рейтарсь е", м. Київ, в л. І. Мазепи, 3-б, оф. 197;
дире тор К шнір Юрій Зиновійович, тел./фа с 253-66-65.

Відповідно до ст. 72 За он У раїни "Про вибори народних
деп татів У раїни" від 17 листопада 2011 ро №4061-VI,
Ком нальне підприємство Київсь ої місь ої ради "Теле омпанія
"Київ" інформ є, що розцін и вартості одиниці (однієї се нди)
ефірно о час для розміщення матеріалів передвиборної а іта-
ції в період виборчо о процес з чер ових виборів народних де-
п татів У раїни 2012 році на теле аналі "Київ" становлять:

1.Вартість 1 се нди ефірно о час в б дні дні з 00.00 до 07.00 та
з 09.00 до 14.00 становить 2,25 рн, з 07.00 до 09.00, з 14.00 до
18.00 та з 22.25 до 00.00 становить 4,00 рн, з 18.00 до 22.25 стано-
вить 4,86 рн.

2.Вартість 1 се нди ефірно о час вихідні, неробочі та свят ові
дні з 02.00 до 10.25 становить 2,25 рн, з 10.25 до 18.15 та з 23.15
до 02.00 становить 4,00 рн, з 18.15 до 23.15 становить 4,86 рн.

Ціни в азано в рн з врах ванням ПДВ (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 об'є ти ом нальної власності, що підля ають приватизації:

шляхом ви п :
- нежилі приміщення по в л. Метроло ічній, 14, літ, "А", площею 45,20 в.м;
- нежилий б дино по в л. Федорова, 29, літ. "Б", площею 46,80 в.м;
- нежилий б дино по в л. Північній, 2Е, літ. "А", площею 19,60 в.м;
- нежилі приміщення по в л. Мар анець ій, 22, літ, "А", площею 221,70 в.м;
- нежилі приміщення по в л. Андріївсь а/Братсь а, 11/7, літ. "Б", площею 138,80 в.м

шляхом продаж на а ціоні:
- нежилі приміщення по в л. П ш інсь ій, 39, літ. "А, А'", площею 183,10 в.м;
- нежилі приміщення по в л. П ш інсь ій, 25, літ. "А", площею 20,50 в.м;
- нежилі приміщення по в л. Воровсь о о, 45-б, літ. "А", площею 169,10 в.м;
- нежилі приміщення по в л. Прорізній, 16/2, літ. "А", площею 68,20 в.м;
- нежилі приміщення по в л. Стрілець ій, 28, літ. "А", площею 119,40 в.м;
- нежилі приміщення по в л. Прорізній, 10, літ. "А", площею 103,30 в.м;
- нежилі приміщення по в л. Коцюбинсь о о, 5, літ. "А", площею 159,80 в.м.

Печерсь ий районний с д
м. Києва ви ли ає в я ості від-
повідача Пашинсь о о Сер ія
Володимировича цивільній
справі за позовом Державної пе-
нітенціарної сл жби У раїни до
Народно о деп тата У раїни Па-
шинсь о о Сер ія Володимиро-
вича про захист ділової реп та-
ції, спрост вання недостовірної
інформації, роз ляд я ої відб -
деться 25 липня 2012 ро
о 10.10, в приміщенні Печерсь-
о о районно о с д м. Києва за
адресою: м. Київ, в л. Хрещати ,
42-А, аб. 17.
Роз'яснюємо, що разі неяв-
и в с дове засідання без по-
важних причин або неповідом-
лення с д про причини неяв и,
справ б де роз лян то за ва-
шої відс тності на підставі наяв-
них в справі до азів.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК

У раїни з оп блі ванням о оло-
шення про ви ли відповідач
вважається повідомленим про
час та місце роз ляд справи.

⌦ Посвідчення лі відатора на
ЧАЕС, ате орія 2, серія А,
№ 219182 на ім’я Свердлічен а
Ми оли Ми олайовича вважати
недійсним.

⌦ Посвідчення ромадянина, я ий
постійно проживає або постій-
но працює на території зони
посилено о радіое оло ічно о
онтролю ЧАЕС, ате орія 4,
серія В-П, № 067285 на ім’я
Кравчен а Володимира Плато-
новича 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 об'є тів права ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва:

шляхом ви п :
Нежиле приміщення площею 12,70 в.м по в л. Басейній, 3, літ. "А", приватизовано юридичною особою за 159 120 (сто п'ятдесят дев'ять

тисяч сто двадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 26 520 (двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 46,30 в.м по в л. Ент зіастів, 39, літ, "А" приватизовано юридичною особою за 273 289 (двісті сімдесят три

тисячі двісті вісімдесят дев'ять) ривень 20 опійо , в том числі, ПДВ — 45 548 (соро п'ять тисяч п'ятсот соро вісім) ривень 20 опійо ;
Нежилі приміщення (цо оль) площею 12,00 в.м по пл. Бессарабсь а, 9/1, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 191 160 (сто дев'янос-

то одна тисяча сто шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 31 860 (тридцять одна тисяча вісімсот шістдесят) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 108,30 в.м по в л. Са са ансь о о, 60, літ. "Б" приватизовано юридичною особою за 1 272 360 (один

мільйон двісті сімдесят дві тисячі триста шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 212 060 (двісті дванадцять тисяч шістдесят)
ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення (цо оль) площею 72,20 в.м по в л. Василь івсь ій, 2, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 436 440 (чотириста

тридцять шість тисяч чотириста соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 72 740 (сімдесят дві тисячі сімсот соро ) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 88,00 в.м по б-р Др жби Народів, 14а, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 702 556 (сімсот дві

тисячі п'ятсот п'ятдесят шість) ривні 80 опійо , в том числі, ПДВ — 117 092 (сто сімнадцять тисяч дев'яносто дві) ривні 80 опійо ;
Нежилі приміщення площею 79,20 в.м по пр-т Гл ш ова, 30, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 496 248 (чотириста дев'яносто

шість тисяч двісті соро вісім) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 82 708 (вісімдесят дві тисячі сімсот вісім) ривень 00 опійо ;
Нежиле приміщення площею 18,20 в.м по в л. Толсто о, 5, літ. "Б" приватизовано юридичною особою за 348 600 (триста соро вісім

тисяч шістсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 58 100 (п'ятдесят вісім тисяч сто) ривень 00 опійо ;
Нежиле приміщення площею 26,20 в.м по в л. Гетьмана, 38, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 219 240 (двісті дев’ятнадцять

тисяч двісті соро ) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 36 540 (тридцять шість тисяч п’ятсот соро ) ривень 00 опійо ;
Нежиле приміщення площею 34,40 в.м по в л. Фр нзе, 119/1, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 255 000 (двісті п'ятдесят

п'ять тисяч п'ятсот) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 42 500 (соро дві тисячі п'ятсот) ривень 00 опійо ;
Нежилі приміщення площею 21,40 в.м по в л. К рчатова, 23а, літ. "А" приватизовано фізичною особою за 183 975 (сто вісімдесят три

тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять) ривень 60 опійо , в том числі, ПДВ — 30 662 (тридцять тисяч шістсот шістдесят дві) ривні 60 опійо ;
Нежиле приміщення площею 22,30 в.м по в л. Са са ансь о о, 84/86, літ. "Б" приватизовано фізичною особою за 174 960 (сто сімдесят

чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 29 160 (двадцять девять тисяч сто шістдесят) ривень 00 опійо ;
Нежилий б дино площею 239,70 в.м по в л. Гр шевсь о о, 3, літ. "Ф" приватизовано юридичною особою за 4 721 880 (чотири мільйони

сімсот двадцять одна тисяча вісімсот вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 786 980 (сімсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот
вісімдесят) ривень 00 опійо ;

шляхом продаж на а ціоні:
Нежилий б дино — КПП для автомобілів нових модифі ацій площею 2074,60 в.м по в л. Полярній, 20, літ. "Р" приватизовано

юридичною особою за 10 949 976 (десять мільйонів дев'ятсот соро дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят шість) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 1 824 996 (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто шість) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення (підвал) площею 128,70 в.м по в л. Хрещати , 15/4, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 4 435 200 (чотири
мільйони чотириста тридцять п'ять тисяч двісті) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ -739 200 (сімсот тридцять дев'ять тисяч двісті) ривень
00 опійо ;

Нежилі приміщення (в том числі цо оль) площею 87,70 в.м по в л. Зань овець ої, 5/2, літ. "А" приватизовано юридичною особою за
630 000 (шістсот тридцять тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 105 000 (сто п'ять тисяч) ривень 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 108,00 в.м по в л. Кибальчича, 11 в, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 710 000 (сімсот десять
тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 118 333 (сто вісімнадцять тисяч триста тридцять три) ривні 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 187,40 в.м по в л. Кибальчича, 11 в, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 310 000 (один мільйон
триста десять тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 218 333 (двісті вісімнадцять тисяч триста тридцять три) ривні 00 опійо ;

Нежилі приміщення площею 245,60 в.м по в л. Ент зіастів, 7, літ. "А" приватизовано юридичною особою за 1 700 000 (один мільйон
сімсот тисяч) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 283 333 (двісті вісімдесят три тисячі триста тридцять три) ривні;

Нежилий б дино площею 406,90 в.м по в л. Мельни ова, 28, літ. "А", приватизовано юридичною особою за 1 368 469 (один мільйон
триста шістдесят вісім тисяч чотириста шістдесят дев'ять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 228 078 (двісті двадцять вісім тисяч
сімдесят вісім) ривень 17 опійо .

У зв'яз з втратою вважати недійсним Державний А т на
право приватної власності на землю серії ІІ-КВ №105920
від 09.01.2001p., виданий Цимбал Володимир Іванович
на земельн ділян №25, розташован на території СТ
"Вишень а" Процівсь ої сільсь ої ради Бориспільсь о о
район .

Встановлення розціно на розміщення матеріалів передвиборної
а ітації до виборів 28.10.2012 ро

АТ "Радіо омпанія Лю с" ( од ЄДРПОУ 23158131) відповідності до За он У раїни "Про
вибори народних деп татів У раїни" затверджено наст пні розцін и на одиницю (се нд )
ефірно о час для розміщення матеріалів передвиборної а ітації в ефірі радіостанції "Лю сФМ"

Ціни в азані в ривнях без ПДВ

Місто Частота FM 00.00-24.00

КИЇВ 103,1 5,87
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Спортивні новини

Легка атлетика. Ольга Саладуха та Віра Ребрик —
призери етапу “Діамантової ліги”
14 липня в Лондоні (Вели обританія) завершився восьмий етап “Діа-

мантової лі и”. У зма аннях вист пили дві раїн и, я і стали призера-
ми першості. Оль а Салад ха б ла др ою потрійном стриб —
14,48 м, пост пившись ол мбійці Катерині Ібар ен — 14,66. Віра Реб-
ри зам н ла трій лідерів метанні списа — 63,80 м. Перемо ла бри-
тан а Голді Сайерс — 66,17, др е місце чеш и Барбари Шпота о-
вой — 64,19.
На зма аннях Лондоні два атлети повторили най ращі рез льтати

сезон в світі: Арьеш Меррітт (США) в бі на 110 м з бар’єрами —
12,93 се . і Хав’єр Калсон (П ерто Рі о) — в бі на 400 м з бар’єра-
ми — 47,78 се

Бокс. Девід Хей нокаутував Дерека Чісору
Бій двох британсь их бо серів на “Аптон Пар ” завершився но а том
п’ятом ра нді. Девід Хей, я ий володів ініціативою протя ом сьо о

поєдин , в середині п’ято о ра нд послав Чісор в но да н, а за іль-
а се нд до інця трихвилин и знов відправив сво о с перни а на по-
міст рин , і рефері зафі с вав но а т. Для Хея ця перемо а стала пер-
шою після повернення на рин і 26-ю в ар’єрі, а Чісора зазнав же чет-
вертої пораз и в п’яти останніх боях

Теніс. Давід Феррер — переможець 
турніру АТР в Бостаде
У неділю в Бостаде (Швеція) на т рнірі АТР SkiStar Swedish Open з

призовим фондом 358,425 євро відб вся фінальний матч. П’ята ра ет-
а світ 30-річний іспанець Давід Феррер став переможцем т рнір . У
фінальном поєдин зма ань він ви рав десято о номера світово о
рейтин , сво о 26-річно о співвітчизни а Ні оласа Альма ро з рах н-
ом 6:2, 6:2.
Тенісисти рали 1 один 7 хвилин. За цей час Феррер ви рав чоти-

ри ейми на подачі с перни а і не дозволив йом реаліз вати єдиний
брей -поінт. Переможець ви онав дві подачі навиліт і двічі помилився
на подачі, йо о с перни а — 1 ейс і дві подвійні помил и. Це б ла
одинадцята перемо а Феррера в 11-ти з стрічах з Альма ро. Для Да-
вида цей тит л став п’ятим в поточном сезоні і 16-м професійній
ар’єрі

Велоспорт. Луїс Леон Санчес 
переміг в 14*му етапі “Тур де Франс”
У Франції на ба атоденній вело онці Гранд-т р — “Т р де Франс”

відб вся 14-й етап протяжністю 191 м. З сольно о відрив за 10 м до
фініш перемі іспанець Л їс Леон Санчес (Rabobank). Др им фініш -
вав володар зеленої май и словенець Петер Са ан (Liquigas), третім —
напарни переможця франц з Санді Касар (Rabobank).
У раїнці Андрій Грив о (Astana) і Ярослав Попович (RadioShack-

Nissan) приб ли на фініш 45-м і 52-м відповідно. У за альном залі
змін не відб лося. Лідир є британець Бредлі Уі інс (Sky), випереджа-
ючи напарни а по оманді Крістофера Фр ма на 2 хвилини 5 се нд.
Третю позицію збері італієць Вінченцо Нібалі (Liquigas-Cannondale).
Андрій Грив о піднявся з 59- о на 53-е місце, Ярослав Попович — з 76-
о на 74-е. Мі еле С арпоні, я і раніше, на 21-м місці

Температура +19°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 66 %

Температура +21°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 50 %

Температура +17°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 3 м/с

Вологість повітря 66 %

Прогноз погоди на 17 липня 2012 року

ОВНИ, ви схильні перебільш вати свою роль в родинном о-
лі, невірно оцінювати сімейний стат с, наберіться смирення і
розв’яз йте домашні проблеми по ход їх а тивізації, існ є висо-
а ймовірність травм. Перед сім долі потрібні ваші бла одійні
пориви, йдіть на жертви заради бла опол ччя ближніх.
ТЕЛЬЦІ, тримайтеся від ате оричних різ их с джень, не

приймайте відповідальних рішень стосовно домашніх проблем,
поїздо , відряджень, радьтеся з близь ими, з одж йте он-
флі тні питання, всьом маєте дійти спільної точ и зор .
БЛИЗНЯТА, теми найціннішо о і найдорожчо о вашом жит-

ті нині непо оїтим ть найбільше. І саме “той с арб”, що дар є
емоційне задоволення, розрадж є д ш , поставте на чільне міс-
це і постарайтеся до ласти ма симальних з силь, аби не позб -
тися йо о.
РАКИ, до чливі спо ади, триво и, не ативні передч ття же-

ніть еть, це по ано відображається на фізичном тон сі, ввер-
ає в депресію. А ви маєте випромінювати чарівність, здоров’я,
б ти арно причеп реними та впевненими в собі, бо оточення ні-
я не сприймає вас в ролі сірої миші.
ЛЕВИ, день армічний, зведіть жо мінім м спіл вання з

людьми, це допоможе нейтраліз вати на опичені за місяць стре-
сові шла и. Насолодж йтеся самотністю, медит йте на природі,
лін йтеся собі на слав або займайтеся тим, чо о пра не д ша,
робота в ліс не втече, зате від психоло ічної реабілітації отрима-
єте найбільше ористі.
ДІВИ, я що ви ц п о при’язалися до попередніх про рам, до-

ведеться болісно з ними розпрощатися, нині вашом існ ванні
намічаються серйозні повороти, сприйміть це я припис долі, не
чиніть спротив, не пані йте, підтрим йте тепл др желюбн ат-
мосфер з людьми, тоді все с ладеться я най раще.
ТЕРЕЗИ, завершається чер овий ар’єрний етап, підводьте

підс м и професійної діяльності та соціальної самореалізації,
далі доведеться стати самостійними і р хатися без підтрим и
висо о о протеже — впливова фі ра зни ає з вашо о оризон-
т . Войовничість і ріш чість поєдн йте з підвищеною обережніс-
тю і пильністю.
СКОРПІОНИ, я що ви переб вали донині під рилом висо их

по ровителів, д ховних наставни ів чи під опі ою т рботливих
родичів здале , при от йтеся розпрощатися з тим аз овим
“посохом”. Несподівано зр йн ються домовленості чи зв’яз и з
людьми здале , зірветься запланована дальня поїзд а. Особи,
я их вважали своїми д ховними однод мцями або таємними
партнерами, мож ть несподівано залишити вас або зрадити
спільні ідеали. Проте зламати ваш стальний д х майже немож-
ливо, тримайтеся, надія вмирає останньою!
СТРІЛЬЦІ, вас день психоло ічно о атарсис , ризи є во-

ро ом дня, не розпочинайте нічо о ново о, тримайтеся від ін-
тимних побачень, не затівайте ділових пере оворів стосовно
розширення бізнес , не позичайте ні ом рошей, а ліпше по-
тр сіть недобросовісних боржни ів поверн ти вам бор и. Пере-
осмисліть мин ле і ні ом нічо о не обіцяйте. Бо ви онати те не
с дилося.
КОЗОРОГИ, онфлі тами та непороз міннями для вас вимо-

щена доро а в стресове пе ло. Дисциплін йте вн трішній світ,
б дьте стриманими і та товними висловлюваннях. Контролю-
ючи емоції, ни аючи хворобливих тем для об оворення, ви та-
им чином не зр йн єте безповоротно мости стос н ів з людь-
ми, я і вам ще знадобляться майб тньом .
ВОДОЛІЇ, я що вас непо оять проблеми здоров’я, розпочи-

нати профіла тичні чи лі вальні заходи сьо одні не варто, тро-
хи поче айте, одна динамічний темп протипо азаний. Знизьте
швид ість тр дово о р х , присл хаючись до позивних ор аніз-
м . Не втя йтеся в професійні, сімейні, національні с тич и, я -
що це безпосередньо не зачіпає ваших персональних інтересів.
РИБИ, на ребені романтичної та творчої насна и мерщій

орист йтеся цією Божою миттю — творіть пре расне, за о-
х йте в себе, реалізов йтеся я особистість. Це прощальний
“поціл но ” М зи, я а мандр є далі своїм рсом, при ол -
бивши вас сповна! Я що з мієте, присл хавшись до інт їції,
свої пол м’яні пото и емоцій спрям вати в потрібне р сло,
застрах єтеся від р йнацій

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  1 7  Л И П Н Я

ранок день вечір

Лідери розпочали новий
сезон з перемог
Стартував 22�й чемпіонат України з футболу
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

У п’ятницю, після орот ої
перерви, поновилися зма-
ання вітчизняній ф т-
больній першості. Призери
попередньо о розі раш
синхронно здоб ли пере-
мо и, але для ожно о во-
ни б ли різними. Та , иїв-
сь е “Динамо” лише за-
вдя и ол Бра на Ідейє
вже омпенсований час
змо ло здоб ти потрібні 3
оч и домашньом матчі
проти донець о о “Мета-
л р а”. Хар івсь ий “Мета-
ліст” на власній арені по-
рад вав місцевих вболі-
вальни ів перемо ою над
марі польсь им “Іллічів-
цем” з рах н ом 2:0. А
ось чинний чемпіон У ра-
їни донець ий “Шахтар”
роз ромив столичний “Ар-
сенал” — 6:0.

На звання центрального матчу

стартового туру претендували одразу

кілька зустрічей. Втім, ігри між

“Шахтарем” та “Арсеналом”, “Дніп�

ром” і “Таврією” перетворилися на

побиття гостей. Єдиним поєдинком,

де інтрига зберігалася аж до фіналь�

ного свистка, стало київсько�донець�

ке протистояння між “Динамо” та

“Металургом”, яке відбулося на сто�

личному НСК “Олімпійський”. Ки�

яни, які своєю активністю продемон�

стрували усю серйозність намірів на

здобуття чемпіонства, розпочали

матч не поспішаючи. Подовгу розі�

груючи м’яч у центрі поля, динамівці

повільно йшли уперед, тому у першій

половині гри особливої гостроти біля

воріт суперників не виникало. Лише

за кілька хвилин до перерви господа�

рі ніби вибухнули, створивши декіль�

ка небезпечних моментів. Спочатку

Дуду прийняв м’яч з глибини поля на

лінії штрафної, розвернувся і пробив

по воротах, але влучив точно в голкі�

пера, а згодом зірковий новачок “бі�

ло�синіх” Ніко Кранчар, отримавши

м’яч з правого флангу, прострілив у

праву “дев’ятку”, проте м’яч пішов

трохи вище цілі. В підсумку перша

половина матчу завершилася за ра�

хунку 0:0.

Другий тайм почався з подвійної

заміни у стані динамівців. Не з’яви�

лися після перерви дещо пасивні Ду�

ду і Аруна, натомість вийшли Олег

Гусєв та Денис Гармаш. З перших

хвилин після перерви гру під свій

контроль прибрали столичні футбо�

лісти, проте перший небезпечний

момент у другому таймі виник тільки

ближче до шістдесятої хвилини зу�

стрічі. Після навісної передачі з пра�

вого флангу в штрафну Денис Гар�

маш пробив влучно під поперечину.

Голкіпер з труднощами перевів м’яч

на кутовий. Майже увесь другий

тайм гра йшла практично на полови�

ні поля “Металурга”. На сімдесят

п’ятій хвилині матчу Мілош Нінко�

вич виконав передачу з лінії штраф�

ної площі на кут воротарської. Туди

набігав Ідейє, проте якихось санти�

метрів не вистачило футболістові,

щоб зрізати м’яч в сітку воріт. Через

кілька хвилин динамівці провели

чергову затяжну атаку, але, як і в по�

передньому епізоді, Ідейє дещо не�

вдало прийняв м’яч. Втім, вже в

компенсований час кияни спромог�

лися забити. Все той же Ідейє виграв

верхову боротьбу і зрізав м’яч у даль�

ній кут воріт після навісної передачі

Андрія Ярмоленка. М’яч вдарився

об штангу і закотився у сітку воріт.

Голкіпер донецького клубу був без�

силим допомогти. Матч завершився

за рахунку 1:0 на користь “Динамо”.

Після гри наставник київського клу�

бу Юрій Сьомін прокоментував зу�

стріч: “Дуже складним, важким ви�

дався для нас перший матч сезону.

“Металург” дуже добре виглядав

сьогодні у фізичному плані. У нас же

все�таки ще є певне розбалансуван�

ня у функціональному стані гравців.

Але ми повинні давати ігровий час

новачку Кранчару — він за рахунок

матчів повинен знайти свої опти�

мальні кондиції. Хоча я вважаю, що

сьогодні перші 30 хвилин зустрічі він

грав блискуче. Дуже раді, що в цьому

важкому поєдинку ми перемогли.

Хлопці зуміли проявити вольові зу�

силля, незважаючи на спеку, і забили

єдиний вирішальний гол”.

Результати інших матчів:
“Волинь” (Луцьк) — “Карпати”

(Львів) — 1:1;
“Чорноморець” (Одеса) — “Говер�

ла” (Ужгород) — 3:2;
“Металіст” (Харків) — “Іллічівець”

(Маріуполь) — 2:0;
“Зоря” (Луганськ) — “Металург”

(Запоріжжя) — 2:0;
“Динамо” (Київ) — “Металург”

(Донецьк) — 1:0;
“Ворскла” (Полтава) — “Кривбас”

(Кривий Ріг) — 0:1;
“Шахтар” (Донецьк) — “Арсенал”

(Київ) — 6:0;
“Дніпро” (Дніпропетровськ) — “Тав�

рія” (Сімферополь) — 3:1
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Цей день в історії 17 липня

1429 — Франції орон ється
в Реймсі Карл VII, вирішальн
роль в цьом зі рала народна е-
роїня Жанна д’Ар
1846 — народився Ми ола

Ми л хо-Ма лай, мандрівни і
етно раф, дослідни життя наро-
дів О еанії
1868 — японсь а столиця пе-

ренесена з Кіото в То іо
1920 — народився Х ан Анто-

ніо Самаранч, іспансь ий спор-
тивний ф н ціонер, аталон-
сь ий ромадсь ий діяч, восьмий
президент МОК
1933— після за інчення б дів-

ництва Дніпро ес та лі відації
поро ів на Дніпрі з Києва до
Херсона вийшов перший рейс
пасажирсь ий пароплав
1975 — відб лася сти ов а
осмічних ораблів “Союз”
(СРСР) і “Аполлон” (США)
Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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Автор переможно о ол ворота донець о о "Метал р а" динамівець Бра н Ідейє ( білій формі) нама ається пройти до
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