
Осінні канікули у столичних 
школах розпочнуться з 25 жовтня

Кияни проти незаконних МАФів
До міського Call	центру надійшло понад 5 тисяч скарг 
на нелегально встановлені кіоски

Першими у поле зору інспекторів спе�

ціально створеного штабу при КМДА по�

трапили власники п’яти кіосків на масиві

Троєщина (просп. Маяковського  62�А), а

також споруди біля станції метро “Жито�

мирська”. Цікаво, що один із підприємців

добровільно написав заяву про демонтаж

МАФу з прибудинкової території на

Троєщині, при тому що у нього були до�

зволи на розміщення кіоску від поперед�

ньої влади. Згадана тимчасова споруда бу�

ла розміщена майже впритул до житлово�

го будинку і працювала як кафе�бар, ре�

алізовуючи цілодобово алкогольні напої.

Бізнесмен піддався тиску громадсько�

сті — сусіди скаржилися міській владі на

те, що розпивання алкоголю відбувалося

практично на очах у їхніх дітей.

В питанні упорядкування розміщення

МАФів столичні жителі одностайні з ке�

рівництвом КМДА. Про це свідчать масо�

ві звернення від них, які фіксує Інформа�

ційно�довідкова служба КМДА Call�цен�

тру. Так, з початку цього року надійшло

близько 5 288 скарг невдоволених киян на

нелегальне встановлення МАФів, що

складає приблизно 1 252 адреси. Найбіль�

ше нарікань від мешканців Деснянського,

Дарницького, Оболонського та Шевчен�

ківського районів.

“Не дивлячись на те, що кіоски демо�

нтують, за останні місяці скарг надходить

більше в порівнянні з початком року”,—

розповіла “Хрещатику” начальник Call�

центру Наталія Данько.

Найчастіше кияни скаржаться на те,

що МАФи хаотично встановлюють на ву�

лицях й тротуарах у місцях найбільшого

скупчення людей. Call�центром зафіксо�

вано 1 500 таких клопотань щодо 493�х ад�

рес (найбільше звернень з Деснянського,

Шевченківського та Дарницького райо�

нів).

Друге місце за кількістю скарг нале�

жить тимчасовим спорудам, встановле�

ним у парках, скверах та на зелених зонах,

для розміщення яких подекуди навіть

руйнують газони та клумби. Всього нара�

ховано 798 таких клопотань щодо 285�ти

адрес. Найчастіше звертаються мешканці

Деснянського (зелені зони на вул. Закрев�

ського, 27/2 та на просп. Маяковського,

53�55) і Дарницького районів (зелена зона

на вул. Декабристів, 5 та сквер на вул. Бо�

риспільській, 30).

Нарікання з приводу встановлення

МАФів на газонах поряд з житловими бу�

динками стосуються 268�ми адрес пере�

важно в Оболонському, Шевченківському

та Деснянському районах. Такі тимчасові

споруди, як правило, встановлені з пору�

шенням правил благоустрою, бо розташо�

вуються біля дитячих майданчиків, зава�

жають відпочинку мешканців, оскільки

працюють у цілодобовому режимі, торгу�

ючи алкоголем й тютюном.

668 киян поскаржилося на встановлен�

ня кіосків поблизу станцій метро та на зу�

пинках громадського транспорту за 162

адресами у Святошинському, Шевченків�

ському та Дарницькому районах. Таке

розташування МАФів заважає вільному

проходу громадян, люди змушені підхо�

дити до зупинки через проїжджу частину,

що є небезпечним для їх життя.

Менше звертаються з проханням при�

брати незаконний кіоск, встановлений

поряд із навчальним закладом. В наявно�

сті всього 44 подібних клопотання, які пе�

реважно надходять від батьків школярів

та студентів. Торгівлю в даних МАФах

здійснюють далеко не канцелярськими

товарами, а шаурмою, хот�догами, тютю�

новими та алкогольними виробами. 37 та�

ких тимчасових споруд знаходяться біля

вишів та шкіл.

Столична влада першочергово реагує

на сигнали, що надходять від мешканців

міста. Наразі з вулиць Києва заплановано

демонтувати 4,2 тисячі МАФів, які пра�

цюють з порушенням державних буді�

вельних норм, та власники яких не спла�

чують пайовий внесок до міського бю�

джету.

“Кампанію з демонтажу незаконно

встановлених МАФів ми розпочали у 20�х

числах вересня. Саме тоді закінчився тер�

мін дії договорів пайової участі між під�

приємцями та ГУ торгівлі щодо подаль�

шого функціонування тимчасових споруд.

Відтоді з вулиць столиці вивезено близько

500 кіосків. Перевірки й демонтаж неле�

гальних кіосків продовжуються. Щодня у

Києві демонтується 16�18 незаконних об’�

єктів”, — розповів “Хрещатику” началь�

ник ГУ контролю за благоустроєм КМДА

Сергій Садовой.

У мерії вважають, що подальша актив�

ність мешканців у процесі демонтажу не�

легальних кіосків надзвичайно важлива,

тому закликають усіх небайдужих киян

повідомляти про відомі їм випадки неза�

конного встановлення і функціонування

МАФів за телефоном: 289�70�33 (цілодо�

бова диспетчерська служба ГУ контролю

за благоустроєм)

Михайло ЦАРЕНКО:
"Вірю, що "Київзеленбуд" поверне
місту статус "зеленої столиці
Європи"   
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Багаті заплатять за бідних? 
Від подат на роз іш план ють отрим вати
півмільярда ривень щорічно
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Знижено мінімальні ціни на цукор 
Днями Кабмін хвалив відповідн постанов № 945,
розроблен Міне ономрозвит

СТОР. 3

У номері

Новини

Free Games Challenges запрошує 
до екстремального відпочинку
20-21 жовтня столиці діятиме ні альна пере-

с вна арена в личних і е стремальних видів спор-
т Free Games Challenges, де зір и фестивалю Free
Games проводитим ть майстер- ласи з лядачами
та по аж ть яс раве е стрім-шо . На 2 дні Хреща-
ти перетвориться в оаз для е стремалів, пред-
ставни ів альтернативних спортивних с б льт р,
в личних спортсменів. Крім то о, с бот та неді-
лю відб деться К бо Києва з автослалом . Усі
охочі змож ть побачити оночні заїзди, фі рне а-
тання на автомобілях, дріфт, слалом і яс раве шо .
На одном майданчи збер ться джипи, ралійні,
слаломні і ретро-автомобілі, ільцеві, росові та
енд ро-мотоци ли. Та ож 21 жовтня вперше в
У раїні пройде масштабна а ція Yoga Free Games,
я а представить вист пи, презентації, ні альні
пра ти и для оптимізації стан тіла від ращих
майстрів, найвідоміших ш іл, йо а арт-ст дій. У
про рамі заход — шо та майстер- ласи з вор а-
т , пар р та фріран , по азові вист пи та май-
стер- ласи з бойових мистецтв, шо ролерів, мо-
тотріалістів, велотріалістів та джамперів, с ейт-
пар , бас етбол і ба ато іншо о. З детальною про-
рамою заходів можна ознайомитись на сайтах:
www.freegames.org.ua, www.xpark.kiev.ua

У місті відбудеться соціальна 
акція “Рожевий жовтень”
Уже сім ро ів поспіль 20 жовтня в У раїні від-

значають Все раїнсь ий день боротьби із захво-
рюванням на ра молочної залози. За ініціативи
місь ої ромадсь ої ор анізації “Донна” 19 жовтня
Колонній залі КМДА відб деться а ція “Рожевий

жовтень”. За важимо, що ра молочної залози я
в У раїні, та і в сьом світі посідає перше місце
серед он оло ічних захворювань жіно . Щоріч-
ний приріст по азни ів цієї он опатоло ії світі —
близь о 3 %. Та ож щоро зростає іль ість
вперше виявлено о ра молочної залози —
близь о 16 тисяч випад ів захворювання. Близь-
о 8 тисяч жіно ин ть від цієї нед и. “Основною
проблемою є те, що, на відмін від жительо єв-
ропейсь их раїн, наші жін и звертаються до лі-
аря, оли хвороба занедбана. Та відб вається
30 % випад ів, а подолання захворювання зале-
жить від то о, нас іль и своєчасно вдається діа-
ност вати хвороб ”,— зазначила олова місь ої
ГО “Донна” Лариса Ящен о. Вона та ож на оло-
сила, що тривалість нормально о життя хворих на
ра молочної залози після вчасно о встановлення
діа ноз і при правильно проведеном лі ван-
ні — понад 25 ро ів

Столичні платники податків 
отримали понад 2,6 млрд грн 
бюджетної компенсації ПДВ
Порівняно з січнем-вереснем мин ло о ро на

розрах н ові рах н и платни ів відш одовано біль-
ше на 1 мільярд 156 мільйонів ривень подат на
додан вартість. Про це заявила олова ДПС Ки-
єві Ірина Носачова. За її словами, за анало ічний
період мин ло о ро столичні платни и подат ів
отримали 1 мільярд 503 мільйони ривень відш о-
д вання ПДВ. Та ож оловний подат івець столиці
повідомила, що наразі Києві за процед рою авто-
матично о відш од вання 64 підприємства отрима-
ли 222 мільйони ривень бюджетної омпенсації.
“З ідно з де лараціями за серпень, ритеріям авто-
матично о відш од вання ПДВ відповідали 29 під-
приємств, я і вже отримали на рах н и більш ніж 69
мільйонів ривень. Це майже двічі більше, ніж за
серпень 2011 ро ”, — за важила пані Носачова.
Працівни и столичної подат ової пильно стежать за
правомірністю заявлених до відш од вання с м по-
дат на додан вартість. Та , за рез льтатами ро-
боти 2012 році фахівцями ДПС переджено неза-
онно заявлено о до відш од вання ПДВ на с м
560 млн рн

Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

Осінні ані ли для иївсь их ш олярів старт ють 25 жовтня і
триватим ть тиждень — по 31 жовтня. В той же час за лади
освіти міста працюватим ть, в режимі ані лярно о час ді-
ятим ть рт и, спортивні се ції, л би за інтересами та інші
творчі об’єднання. Про це “Хрещати ” повідомили в ГУ освіти
і на и КМДА.

Так, у Київському Палаці дітей та юнацтва протягом осінніх канікул відбуватимуть�

ся такі заходи: 25�31 жовтня — виставка творчих робіт вихованців студій образотвор�

чого мистецтва “Слава визволителям” до Дня визволення України та Києва від фа�

шистських загарбників; 27 жовтня — ІІ Міський фестиваль витинанки та ляльки�мо�

танки; 27�28 жовтня — ХІІ Міський фестиваль музичних колективів навчальних за�

кладів Києва “Золота осінь”. У програмі фестивалю: 27 жовтня о 12.00 — концерт

інструментальних ансамблів; 28 жовтня о 12.00 — звітний концерт народного худож�

нього колективу естрадно�духового оркестру “Юність” Київського Палацу дітей та

юнацтва; концерт естрадних і духових оркестрів та урочиста церемонія нагороджен�

ня; 30�31 жовтня — вистави для учнів 1�6 класів “Таємниці чарівного лісу”.

Також плануються зустрічі школярів міста з однолітками сільських шкіл відповідно

до наказу ГУ освіти і науки КМДА про партнерство з сільськими школами. Під час ка�

нікул учні відвідуватимуть театри, музеї, кінотеатри та інші заклади культури і мис�

тецтва. Окрім того, юні туристи�краєзнавці, що навчаються у Міжнародному центрі

дитячо�юнацького туризму, візьмуть участь у змаганнях зі спортивного орієнтування

“Кримські канікули”.

Також у рамках співпраці з однолітками зарубіжжя школярі столиці візьмуть участь

у закордонних подорожах та у міжнародних фестивалях, змаганнях, конкурсах. Зок�

рема хорова капела “Дзвіночок” Київського Палацу дітей та юнацтва виїжджає до Ні�

дерландів на Міжнародний хоровий фестиваль

КИЯН ЗАПРОШУЮТЬ 

НА ЗАГАЛЬНОМІСЬКИЙ

СУБОТНИК 
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ПІДЗЕМНІ ПЕРЕХОДИ

ПРИВЕДУТЬ ДО ЛАДУ

ЗА КОШТИ ІНВЕСТОРІВ 
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ПОВЕРНУТИ МІСТУ
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ПРОГРАМУ БУДІВНИЦТВА

ДОСТУПНОГО ЖИТЛА 
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Для дітей заплановані цікаві фестивалі, спортивні змагання та концерти

Ольга ЛЕННИК
“Хрещатик”

На цьом тижні розпочалася чер ова а ція демонтаж малих
архіте т рних форм (МАФ), я і неза онно діють місті. Небай-
д жа ромадсь ість теж оворить “ні” неле ально встановленим
іос ам. Нарі ають ияни на хаотичне розміщення ято на в -
лицях й трот арах, зелених зонах, на азонах поряд із жит-
ловими б дин ами, біля навчальних за ладів, пор ч зі станці-
ями метро та на з пин ах м ніципально о транспорт . У відпо-
відь місь а влада обіцяє до інця ро прибрати 1,5 тисячі не-
за онних тимчасових спор д.

За інформацією ГУ онтролю за бла о строєм, зі столичних в лиць демонт ють щодня в середньом по 16-18 неза онних МАФів
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Хрещатик 19 жовтня 2012 року
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Уперше кращих лікарів нагородять 
"Національною Медичною Премією"
Сьо одні приміщенні зали “Хол Чемпіонів” НСК "Олімпійсь ий"

відб деться рочиста церемонія на ородження ла реатів он рс
"Національна Медична премія”. За словами ор анізаторів, пре-
мія — це перший в У раїні незалежний та незаан ажований он-
рс, що проводиться за підтрим и МОЗ У раїни серед медичних

працівни ів та лі арняно-профіла тичних за ладів. Переможці он-
рс обираються за рез льтатами щорічно о все раїнсь о о до-

слідження “Реєстр ТОП100 в медицині” та інших професійних он-
рсів. Премія є найвищою ромадсь ою відзна ою для працівни ів

та за ладів системи охорони здоров’я. Серед ла реатів премії —
10 пра ти ючих лі арів, 3 адміністратори за ладів охорони здо-
ров’я, 3 ре тори вищих медичних навчальних за ладів, 5 ращих лі-
арів (на д м оле ), 3 представни и середньо о медично о пер-
сонал , 4 за лади охорони здоров’я, 3 медичні навчальні за лади,
бла одійний фонд та 2 омерційні стр т ри, 2 іноземні лі арі,
5 ращих меди ів столиці, 11 ращих меди ів з ре іонів, а та ож
ращий лі ар приватно о лі вально о за лад .
За важимо, що на "Національн Медичн Премію" ор омітетом
он рс б ли номіновані 133 меди и. Зо рема 21 представни се-
редньо о медично о персонал , 55 лі вально-профіла тичних за ла-
дів, 20 медичних навчальних за ладів, 2 омерційні стр т ри, 2 ро-
мадсь их діяча, 7 бла одійних ор анізацій тощо

Прокуратура вимагає повернути Лук’янівський
ринок киянам
Апеляційний осподарсь ий с д столиці розпочав роз ляд с ар и

про рат ри Києва на рішення с д першої інстанції щодо повер-
нення Л ’янівсь о о рин . Про це “Хрещати ” повідомили від-
ділі зв’яз ів зі ЗМІ про рат ри Києва. Я відомо, Господарсь ий
с д міста 30 липня не задовольнив позов, я ом б ло поставле-
но вимо визнати недійсним до овір півлі-продаж Л ’янівсь о-
о рин та поверн ти йо о до ом нальної власності. Відстоюючи
інтереси столичної ромади, про рат ра це рішення ос аржила до
Апеляційно о осподарсь о о с д Києва. Чер ове сл хання спра-
ві призначене на 22 жовтня. Я же повідомлялося, столична про-
рат ра та ож опротест вала рішення Шевчен івсь ої районної

ради щодо в лючення цілісно о майново о омпле с “Л ’янів-
сь ий рино ” до перелі об’є тів ом нальної власності, я і підля-
ають приватизації шляхом продаж на а ціоні

Цифра дня

8 288 000 
гривень, таку суму становила загальна сума субсидій, призначених
сім`ям киян для відшкодування витрат на оплату 
житлово—комунальних послуг у січні—серпні 2012 року 
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Столичному зоопарку шукають 
нового керівника
Генерально о дире тора Київсь о о зооло ічно о пар за ально-

державно о значення обиратим ть на он рсній основі, повідом-
ляє прес-сл жба КМДА. Кандидат обов’яз ово повинен надати
про рам розвит столично о зоопар на п’ять ро ів. Серед ос-
новних вимо — повна вища освіта за освітньо- валіфі аційним рів-
нем ма істра або спеціаліста, стаж роботи на ерівних посадах не
менше трьох ро ів, досвід роботи в зоопар ах не менше двох ро-
ів, а та ож вільне орист вання ПК та володіння раїнсь ою мо-
вою. Кон рс триватиме впродовж місяця, на цей період обов’яз и
енерально о дире тора за лад ви он ватиме Михайло Іванов.
На адаємо, Оле сій Толсто хов звільнився із займаної посади за
власним бажанням 21 вересня. На посад енерально о дире тора
йо о б ло призначено 15 жовтня 2010 ро

СБУ затримала зловмисників, які збували 
метадон
Співробітни и столично о Управління СБУ в рез льтаті спецопе-

рації ви рили протиправн діяльність міжре іонально о ор анізова-
но о злочинно о р п вання, члени я о о протя ом 2010–2012 ро-
ів здійснювали неза онне придбання, збері ання, перевезення та
зб т особливо небезпечно о нар отично о засоб — метадон .
Встановлено, що ор анізатор р п вання, 26-річний безробітний
меш анець Києва, нала одив анал поставо нар оти ів з Чер а-
щини. Разом із спільни ами фас вали нар оти на дози, продава-
ли оптовим та дрібнооптовим по пцям, а ті через роз ал жен ме-
реж зб вали метадон.
У вересні правоохоронці затримали трьох а тивних часни ів

банди в орендованій ними вартирі під Києвом. У рез льтаті обш -
ів, проведених співробітни ами СБУ за адресами проживання зло-
вмисни ів вил чено спеціальне обладнання для ви отовлення нар-
отичних засобів та 500 доз розфасованих нар оти ів, отових до
зб т . За матеріалами СБУ, слідчим відділом Києво-Святошинсь о-
о райвідділ ГУ МВС У раїни Київсь ій області стосовно
молоди ів пор шено римінальні справи. Наразі затримані переб -
вають під вартою. Триває слідство

У п’ятницю і суботу в місті 
ярмаркуватимуть
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб то-

во о обсл ов вання населення, 19 та 20 жовтня столиці прохо-
дитим ть традиційні сільсь о осподарсь і ярмар и.
Зо рема в п’ятницю тор ватим ть в Голосіївсь ом районі на

просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Дніпровсь ом — на в л. Алма-
Атинсь ій, 109 та в л. Верши ори, 1; в Оболонсь ом — на в л. Бе-
режансь ій, 15; в Печерсь ом — на розі в л. Первомайсь о о та
Мечні ова та б льв. Др жби народів, 8; в Подільсь ом — на просп.
Правди, 5–11; в Святошинсь ом — на в л. Зодчих, 62–64; в Соло-
м’янсь ом — на в л. Козиць о о; в Шевчен івсь ом — на в л. Во-
ровсь о о, 2–4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, ро-
зі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої.
У с бот ярмар ватим ть в Голосіївсь ом районі — на в л.

Пань івсь ій, 18–20; в Дарниць ом — на в л. Рев ць о о; в Дес-
нянсь ом — на в л. Саб рова (в межах в л. Бальза а та просп.
Мая овсь о о); в Дніпровсь ом — на б льв. Давидова, 2–12; в
Оболонсь ом — на просп. Оболонсь ом , 23–43; в Печерсь о-
м — на в л. Червоноармійсь ій (в межах в л. Тверсь ої та Ковпа-
а); в Подільсь ом — на в л. Світлиць о о, 25; в Святошинсь о-
м — на в л. А адемі а Кіпріанова; в Солом’янсь ом — на в л.
Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та Бо данівсь ої)

У підземних переходах 
наводять лад
За кошти інвесторів тут ремонтують сходи, кладуть плитку 
та оновлюють стіни
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

Бла о стрій міста поліпш -
ється. Та , одночасно з
масштабною про рамою
ре онстр ції приб дин о-
вих територій столиці
триває ремонт підземних
переходів. Місь а влада
план є передати ці об’є ти
на тримання інвесторам.
Та им чином вдасться за-
безпечити належний стан
підземо та зе ономити
бюджетні ошти на до ляд
за ними. З підприємцями,
я і не ви он ватим ть сво-
їх зобов’язань, до овори
розриватим ть.

За умовами інвестиційного конкур�

су підприємці отримують в оренду на

п’ять років не окремі ділянки перехо�

дів для торгових точок, а всю площу

підземних споруд, а також територію

протяжністю у 20 метрів з кожного ви�

ходу. Таким чином, переможці торгів

зобов’язані прибирати і ремонтувати

ці об’єкти, слідкувати за справністю

протипожежних, освітлювальних

пристроїв, вивозити сміття та інше.

Інвестори повинні очищувати стіни

від незаконних рекламних оголошень,

оснастити переходи урнами, а в зимо�

вий час прибирати об’єкти від снігу і

льоду. Такі заходи дозволять підтриму�

вати підземки в порядку, а водночас і

заощадити не один мільйон гривень.

“Утримання 228 підземних перехо�

дів коштує 12 млн грн. При цьому від

їх оренди столиця отримує лише

близько 4 млн грн. Ми плануємо пе�

редати інвесторам всі переходи. Нара�

зі з п’яти лотів за чотирма вже підпи�

сані договори з інвесторами. Умовами

конкурсу ми зобов’язуємо підприєм�

ця поліпшити технічний стан підзем�

них пішохідних переходів та взяти на

себе відповідальність за ліквідацію

стихійної торгівлі. У свою чергу інвес�

тор отримує право в установленому

порядку розміщувати в переходах

тимчасові збірно�розбірні конструк�

ції торговельного призначення з ура�

хуванням діючих нормативів”, — по�

яснив заступник голови КМДА Рус�

лан Крамаренко.

Так, ще наприкінці минулого

року 61 підземний перехід у Голо�

сіївському та Деснянському райо�

нах перейшов в управління ТОВ

“Торгова рада”. Наразі підприєм�

ство вже інвестувало 212 тис. грн у

ремонт 14 підземних переходів. В

них відновлено сходи, відремон�

товано зливостоки, зроблено кос�

метичний ремонт. “Ми старанно

слідкуємо за прибиранням наших

територій. Систематично очищу�

ємо після дощів зливоприймачі у

підземках. Наприклад, у переході,

що біля “Палацу Україна”, проті�

кала верхня частина об’єкта, тож

довелося зробити там навісну сте�

лю, а в деяких місцях докласти

плитку, яка відпала від стін. Нада�

лі у наших планах покращувати і

модернізовувати інші 47 перехо�

дів”, — розповів “Хрещатику”

представник інвестора Олексій

Прищепа.

Переможцем конкурсу на об�

лаштування 47�ми підземок у

Шевченківському та Дніпровсько�

му районах стало товариство з об�

меженою відповідальністю “Макс�

торг 2011”. Ще 45 об’єктів у Свято�

шинському та Дарницькому райо�

нах обслуговуватиме підприємство

“Сентіс”. А нагляд за 38 об’єктами

в Оболонському та Подільському

районах здійснюватиме “Україн�

ський будівельний холдинг”.

“Інвестор звітує про виконані

роботи, інформує про проблеми,

що виникають, ми знаходимось у

постійному діалозі. Поки роботи

тільки розпочались, але вже за

кілька місяців можна буде оціни�

ти, як змінився зовнішній вигляд

підземних переходів міста”, — за�

значив Руслан Крамаренко

Завдя и зал ченню інвесторів підземні переходи столиці б д ть апітально
оновлені

ТОВ "Торгова рада"
інвестувало 212 тис. грн 
у ремонт 14 підземних

переходів. Тут відновлено
сходи, відремонтовано
зливостоки, зроблено
косметичний ремонт

У Києві проведуть 
масштабний суботник
Добровольці висадять тисячі дерев та приберуть міські парки 
і сквери 

Так, насамперед працівники

районних КП УЗН приберуть зе�

лені зони від опалого листя та

сміття. Такі роботи майже в усіх

парках та скверах столиці старту�

ють о 10.00 і триватимуть до 13.00.

Комунальники наведуть лад у

парках “Позняки”, “Кіото”,

“Вічної Слави”, “Аскольдова мо�

гила”, “Наводницький”, “Супут�

ник”, “Сирецький гай”, “Володи�

мирська гірка”, “Пуща�Водиця”

та “Нивки”. А в Дарницькому

ЛПГ о 13.00 урочисто відкриють

нову зону відпочинку "Затишок".

Також з 10.00 до 13.00 у таких

зелених зонах, як Голосіївський

парк, парк Партизанської слави,

“Молодіжний”, “Фестивальний”,

“Супутник” та Солом’янський

ландшафтний парк фахівці та не�

байдужі кияни планують висади�

ти дерева, кущі та троянди. Зазна�

чимо, що за ініціативи голови

КМДА Олександра Попова у сто�

лиці стартувала акція “Кожному

киянину по троянді”. Лише цієї

осені на міських клумбах буде ви�

саджено близько 500 тисяч кущів

троянд, а до кінця 2013�го — ще 2

млн.

Подбають під час суботника і

про прибирання територій зеле�

них зон від побутового сміття. Та�

кі роботи будуть проведені з 10.00

до 13.00 у парках та скверах, зок�

рема у зоні відпочинку “Виногра�

дар”, скверах ім. М. Заньковець�

кої та І. Козловського, парках

“Печерському” і “Хрещатому”.

До загальноміського суботника

долучаються також і працівники

мас�медіа. Так, заплановано про�

ведення спільної акції КО “Київ�

зеленбуд” та “Еволюшн�ме�

діахолдинг”, у рамках якої в Ма�

ріїнському парку добровольці

приберуть територію зеленої зо�

ни, а також висадять 5 ялинок та

10 кущів барбарису. Працівники

“Русского радио” допомагатимуть

наводити лад у Гідропарку з 9.00

по 12.00.

Цікаво, що до озеленення сто�

лиці залучатимуть і школярів.

Так, днями гендиректор КО “Ки�

ївзеленбуд” Михайло Царенко та

начальник ГУ освіти та науки
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О к с а н а

Д о б р о �

в о л ь �

ська за�

тверди�

ли план

с п і л ь �

них за�

ходів за

у ч а с т ю

л і д е р і в

у ч н і в �

ського самоврядування навчаль�

них закладів столиці. Зокрема до�

кументом передбачена активна

участь дітей у санітарному приби�

ранні та озелененні території міс�

та і шкіл та у місячниках з благо�

устрою і суботниках.

Михайло Царенко вже передав

вихованцям сто�

личних навчаль�

них закладів

перші саджанці,

за якими діти

спільно з фахів�

цями доглядати�

муть на озелене�

них пришкіль�

них територіях.

Також у планах

проведення еко�

фестивалів на те�

риторії лісопаркових господарств.

За словами Оксани Добровольської,

такі заходи сприятимуть формуван�

ню екологічної культури та активної

життєвої позиції юних киян

З 10.00 до 13.00 у таких зелених
зонах, як Голосіївський парк, 

парк Партизанської слави,
"Молодіжний", "Фестивальний",

"Супутник" та Солом`янський
ландшафтний парк фахівці 

та небайдужі кияни планують
висадити дерева та троянди

20 жовтня місті відб деться за альномісь ий с ботни . Дол читись до прибирання може ожен бажаючий

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

У рам ах осінньо о місяч-
ни а з бла о строю цієї
с боти працівни и про-
фільних відомств столиці
навед ть лад більшості
пар ів та с верів. Дол чи-
тися до за альномісь о о
прибирання запрош ють
сіх меш анців Києва.
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Новини ринків

Ділові новини

Уряд презентував нову 
програму з будівництва 
доступного житла

Придбати дост пне житло пло-
щею 50 вадратних метрів можна
б де за 300 тисяч ривень або на
мовах фінансово о лізин під
3 % річних (перший внесо с ла-
датиме 15 %) на 12-15 ро ів. Про
це повідомив віце-прем’єр-мі-
ністр, міністр інфрастр т ри
У раїни Борис Колесні ов. За йо о
словами, лючі від вартири май-
б тній власни зможе отримати
той же день після надання бан
до ментів, що підтвердж ють
здатність сім’ї сплач вати 2000
рн щомісяця, та після сплати
першо о внес . Відта вадрат-
ний метр дост пно о житла, з ід-
но з про рамою, ошт ватиме
близь о 6 тис. рн. “Ми виходимо
ви лючно з інтересів по пця”,—
на олосив Борис Колесні ов й до-
дав, що п ватим ть раїнці вже
повністю отові вартири. Із за-
мовни ом можна б де навіть з о-

дити олір інтер’єр . Всі вартири
в лючатим ть хонні бло и та
повний омпле т сантехні и. Віце-
прем’єр-міністр повідомив, що
б дівництво дост пно о житла
містах-мільйонни ах розпочнеть-
ся навесні 2013 ро . “Наше зав-
дання — наст пно о ро поб д -
вати, я мінім м, 10 тис. вартир,
2014 році — 25 тис. і далі вийти

на 50-100 тис. На адаю, мільйон
раїнців і досі жив ть ом нал-
ах та потреб ють поліпшення
житлових мов”,— с азав Борис
Колесні ов. До речі, для заці ав-
лення б дівельних омпаній спо-
р дженні дост пно о житла дер-
жава зобов’яз ється омпенс ва-
ти відсот и по редитах при пів-
лі техноло ій та б добладнання.
Крім то о, за державний ошт
про ладатим ться всі інженерні
мережі мі рорайонах, що б д -
ватим ться. У свою чер місцева
влада безоплатно виділятиме
землю під заб довни а. “Чим
швидше б д ть надаватись до -
менти на землю, тим швидше б -

д ватиметься дост пне житло”,—
під реслив Борис Колесні ов

Торгово�промислова палата
потребує модернізації

Президент Ві тор Ян ович
вважає, що Тор ово-промислова
палата має потреб в модерніза-
ції. Про це він заявив на засідан-
ні Комітет з е ономічних ре-
форм. “Підняття нашої Тор ово-
промислової палати на зовсім но-
вий рівень — це невід ладна не-
обхідність сьо однішньо о дня.
Т т нам треба працювати, модер-
ніз вавши Тор ово-промислов
палат . Її потрібно вмонт вати в
механізм співробітництва між біз-
несом, нашими дипломатичними
представництвами, тор овельни-
ми місіями за ордоном”,— с а-
зав Президент. Ві тор Ян ович
під реслив, що на сьо одні зов-
нішній політиці необхідно більше
ва и приділяти е ономічній
с ладовій, зо рема розвит зов-
нішніх рин ів

Знижено мінімальні ціни 
на цукор

Днями Кабмін хвалив відповідн
постанов № 945, розроблен Мін-
е ономрозвит . На вн трішньом
рин спостері ається стрім е
зростання пропозиції ц р , я е
об мовлено йо о висо ими пере-
хідними залиш ами на почато
2012/2013 мар етин ово о ро
(648 тис. тонн, що перевищ є чоти-
римісячн потреб ), надходженням
на рино ц р із б ря ів ново о
врожаю, я е очі ється поточном
сезоні межах 1800 тис. тонн. За-
значені фа тори призводять до то-
о, що ціни попит на ц ор ве-
ресні-жовтні поточно о ро є знач-
но нижчими від встановлено о міні-
мально о рівня, тобто низ а вироб-
ни ів ц р є зар чни ами сит ації,
оли вони не в змозі реаліз вати
свій товар за рин овими цінами без
пор шення за онодавства, що в
подальшом тя не на ладання на
них штрафних сан цій. Том Мін-
е ономрозвит і запропоновано

знизити мінімальн оптово-відп с -
н цін на ц ор на 2012/2013 мар-
етин овий період з 5910 ривень
до 4900 ривень за тонн , що вра-
хов є та ож можливість подальшо-
о зменшення цін на рин

В Україні запровадять 
безконтактні залізничні
квитки
Мінінфрастр т ри ініціює

впровадження без онта тних за-
лізничних вит ів. Про це повідо-
мив віце-прем’єр-міністр, міністр
інфрастр т ри Борис Колесні-
ов. З йо о слів, необхідність
продаж залізничних вит ів
без онта тній формі з мовлена
розвит ом с часних техноло ій і
необхідністю боротьби зі спе -
лянтами. Та ож пан Колесні ов
зазначив, що для боротьби з пе-
ре пни ами з почат весняно о
роз лад план ється ввести нові
нормативи повернення оштів за
неви ористані вит и. При по-
верненні вит а за менш ніж 3 о-

дини до відправлення поїзда пла-
н ється повертати 50 % йо о вар-
тості, а після відправлення поїз-
да — тіль и 10 %

Правекс�Банк почав 
випускати картки Inspire 
на базі Visa
Праве с-Бан , що входить до
р пи значних станов, почав ви-
п с ати арт и Inspire на базі
платіжних арто Visa Classic, Visa
Gold і Visa Platinum. Про це с аза-
но в повідомленні фін станови.
“Карт а містить ціл низ пере-
ва . Найбільш ва ома з них — це
можливість ви ористов вати її за
ордоном і одерж вати отів
через бан омати бан ів р пи
Intesa Sanpaolo, при цьом для
лієнтів, в лючаючи зарплатні та
пенсійні арт и, немає жодної о-
місії ( рім омісії за онвертацію
валюти)”,— зазначено в повідом-
ленні. Кіль ість та их бан ома-
тів — більш ніж 9,5 тис. одиниць
в 11 раїнах світ

Україна готується
до обов’язкового
медстрахування
Мінімальні послуги у лікарні
сплатить держава, решту можна
буде замовити у страхових 
компаніях

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

З 2014 ро в У раїні мож ть запровадити обов’яз ове
медичне страх вання, одна це не означає, що рома-
дян зм сять п вати доро і поліси омерційних стра-
хових омпаніях. Частин витрат візьме на себе спеці-
ально створений державний фонд, а приватних ом-
паніях обсл ов ватим ться ті, хто має для цьо о до-
статні доходи.

Наразі в Україні приймають участь у добровільному медичному страху�

ванні приблизно 3�4 % громадян, що є критично низьким показником. Як

повідомив президент Всеукраїнського лікарського товариства Олег Мусій,

тільки за останні 10 років було підготовлено понад десять законопроектів

щодо обов’язкового медичного страхування (ОМС), але жоден з них не

знайшов підтримки у парламенті. Експерт також констатував, що, незважа�

ючи на існування в країні нібито безкоштовної медицини, для звичайних

громадян вона є “навіть дуже платною” з урахуванням різного роду “подяк”

лікарям.

“Безкоштовної медичної допомоги немає в жодній з країн світу. Це озна�

чає, що хтось все одно повинен платити. У державах, де діє медичне страху�

вання, платить страхова компанія, у країнах, де є бюджет, платить бюджет,

а не людина особисто зі своєї кишені. У нас же склалася така ситуація, що

людина змушена платити зі своєї власної кишені за надання медичних по�

слуг, хоча це і є незаконним”,— зазначив Олег Мусій.

Європейський досвід і практика держав�сусідів показують, що впрова�

дження обов’язкового медичного страхування позбавляє від багатьох проб�

лем, що виникають у громадян, які потребують медичної допомоги. По�

перше, потрапивши до лікарні, людина не буде думати про те, де їй узяти

гроші на лікування, адже ці кошти будуть надходити від страхової компанії

безпосередньо у лікарню. По�друге, будь�яка страхова компанія контролює

придбання медикаментів та надання послуг медичним закладом, куди по�

трапила людина.

Однак, за словами представника асистуючої компанії “Смарт�Асистанс”

Олександра Твердохліба, медичні установи не дуже хочуть працювати зі

страховими компаніями і їхніми коштами. “Ми стикаємося з тим, що коли

у страхової компанії вже зібрана певна кількість коштів і тепер потрібно їх

витратити на лікування клієнта, виникає, на мій погляд, найскладніша

проблема, тому що лікувальні установи з різних причин не готові або не хо�

чуть працювати за кошти страховиків”,— повідомив пан Твердохліб. Голов�

ною причиною відмови експерт називає відсутність методик роботи з не�

бюджетними коштами.

На думку гендиректора страхової компанії “ОТЛ�Страхування” Олексан�

дра Капшука, для розвитку культури страхування у населення ще до впрова�

дження ОМС було б доцільно надати бізнесу податкові пільги. “Було б не�

погано, якби на рівні уряду чи парламенту було прийнято рішення, в якому

до 3 % від фонду зарплати підприємцям дозволялося б направляти на добро�

вільне медичне страхування, при цьому відносити дані кошти на валові ви�

трати”,— каже Олександр Капшук. Також він зазначив, що страхування не є

конкурентом медицині або фондам соцстрахування, бо при цьому дає мож�

ливість зробити лікарську допомогу більш доступною і ефективною.

Адвокат медичного права Наталія Воробйова погоджується, що впрова�

дження в Україні обов’язкового медичного страхування підвищить якість

послуг, оскільки встановить певний контроль за їх наданням з боку страхо�

виків. Експерт упевнена, що впровадження ОМС дозволить усім громадя�

нам при відвідуванні медустанови розраховувати на отримання базового

пакета медичних послуг без необхідності щось доплачувати. При цьому

українці, у яких вистачає коштів на медобслуговування вище базового рів�

ня, зможуть його одержати, звернувшись до страхової компанії.

Нагадаємо, нещодавно голова Комітету Верховної Ради з питань охорони

здоров’я Тетяна Бахтєєва заявила, що в 2014 році в Україні можливе запро�

вадження обов’язкового медичного страхування

3

КИЇВ ДІЛОВИЙ
Хрещатик 19 жовтня 2012 року

Багаті заплатять 
за бідних?
Від податку на розкіш планують отримувати 
півмільярда гривень щорічно
Віктор ЛІСОВСЬКИЙ
“Хрещатик”

У зв’яз зі значними е о-
номічними змінами нашій
державі вини ає необхід-
ність запровадженні но-
вих видів подат ів. Насам-
перед це стос ється соці-
альної сфери, де спостері-
ається дефіцит бюджет-
них оштів. Очевидно, з
цієї причини під парла-
ментсь им полом і
з’явився рядовий за оно-
прое т № 10558 (щодо
оподат вання ба атства та
предметів роз оші).

Плюси та мінуси
Згідно з пропозиціями урядовців,

необхідно оподатковувати не лише

об’єкти нерухомості (великі кварти�

ри, житлові будинки, авто, яхти й лі�

таки), а й навіть інші предмети роз�

коші: дорогі мобільні телефони,

вартість яких перевищує 56 тисяч

грн (понад 50 розмірів мінімальної

зарплати, що дорівнює 1134 грн),

зброю вартістю понад 22 тисячі грн

(20 розмірів мінімальної зарплати),

вироби з хутра вартістю понад 45 ти�

сяч грн. (40 розмірів мінімальної

зарплати), антикваріат вартістю по�

над 56 тисяч грн (50 “мінімалок”).

“Існуюча в Україні різниця (біль�

ше, аніж в 10 разів) між максималь�

ними i мінімальними доходами гро�

мадян, а також відсутність дієвого

механізму оподаткування великих

доходів громадян призводять до со�

ціальної дискримінації та не забез�

печують ефективний перерозподіл

багатств у суспільстві,— вважає мі�

ністр фінансів Юрій Колобов.— В

умовах відсутності жорсткої дифе�

ренціації ставок при оподаткуванні

доходів громадян (прогресивних

ставок податку) велика кількість

країн запровадила податок на багат�

ство — Великобританія, Франція,

Німеччина, Італія, Австрія, Іспанія,

Швеція та інші. Введення оподатку�

вання окремих об’єктів рухомого та

нерухомого майна в Україні дасть

можливість підвищити внесок за�

можних громадян у наповнення бю�

джету та зробити крок до більш

справедливого перерозподілу багат�

ства в українському суспільстві.

Надходження до бюджету від прий�

няття законопроекту очікуються у

2013 році у розмірі близько 500 міль�

йонів гривень”.

Цей документ вже погоджений з

п’ятьма відомствами: Мінсоцполі�

тики, Міністерством економічного

розвитку i торгівлі, Мін’юстом,

ДПС і Державною службою з питань

регуляторної політики та розвитку

підприємництва. Проте урядовий

законопроект викликає певні заува�

ження з боку членів профільного

парламентського комітету з питань

фінансів, банківської діяльності,

податкової та митної політики.

“Оподаткування житлової неру�

хомості, виходячи з її загальної пло�

щі, призведе до оподаткування гос�

подарських будівель, площа яких

разом із житловою може перевищу�

вати 500 квадратних метрів,— заува�

жує голова профільного парламент�

ського комітету Віталій Хомутин�

нік.— Такі господарські будівлі (для

утримання свійських тварин, збері�

гання врожаю тощо) є у власності

значної кількості селян. У разі

прийняття цих законодавчих пропо�

зицій податок на розкіш буде спла�

чуватися верствами населення, яких

не завжди можна вважати заможни�

ми, що суперечить ідеології податку

на розкіш. Також не може бути під�

тримана пропозиція щодо оподат�

кування автотранспорту, виходячи з

об’єму циліндрів двигуна, оскільки

деякі дорогі і престижні марки авто

мають невеликі об’єми двигунів, а

тому не будуть оподатковуватися”.

За словами депутата, запропоно�

вана ставка оподаткування транс�

портних засобів у розмірі 40 % вба�

чається необґрунтовано високою,

що може призвести до суттєвого

збільшення вартості автомобілів та

зменшення обсягів їх продажу в

Україні. Неприйнятним і таким, що

суперечить Бюджетному кодексу, є

механізм зарахування частини міс�

цевого податку до Пенсійного фон�

ду України на покриття дефіциту

його коштів та підвищення пенсій.

Місцеві податки є складовою бю�

джетів місцевого самоврядування:

вони не можуть зараховуватися до

ПФУ.

Під час розгляду цього питання на

засіданні комітету депутатські голо�

си розділилися порівну (тобто рі�

шення так і не ухвалили). Тепер своє

слово має сказати Верховна Рада, в

стінах якої, очевидно, розглядати�

муть ще три аналогічних законопро�

екти (№ 10558�1, № 10558�2 та

№ 10197), які, на думку парламента�

рів, потрібно відхилити через низку

суттєвих недоліків.

Проблеми справедливості

Свої пропозиції й зауваження до

урядового документа також надало

Головне науково�експертне управ�

ління (ГНЕУ) Верховної Ради:

“Варто відзначити, що в контексті

дотримання принципу соціальної

справедливості запровадження по�

датку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки, в цілому ви�

глядає доволі проблематичним, як у

концептуальному, так і в практично�

му відношенні. Зокрема йдеться, на�

самперед, про те, що у законопроек�

ті не вирішено питання сплати цьо�

го податку у випадку відсутності

коштів у платників податку через

низький рівень заробітної плати

(або ж відсутності її взагалі через

безробіття, втрату працездатності

тощо), пенсії, інших доходів, що є

поширеним на сьогодні явищем в

країні. Адже не виключена ситуація,

коли об’єкти житлової нерухомості,

що знаходяться у власності, напри�

клад, безробітного чи пенсіонера,

який не має можливості сплатити

грошове зобов’язання, можуть бути

продані у примусовому порядку, як

це передбачено статтею 95 Податко�

вого кодексу України. Проте в зако�

нопроекті ці питання залишилися

поза межами законодавчого регулю�

вання”,— зауважують фахівці.

Також експерти ГНЕУ звертають

увагу на необхідність чіткого визна�

чення поняття “загальна площа”:

оскільки в Податковому кодексі йо�

го немає, то це може призвести до

ускладнень у процесі правозастосу�

вання. Йдеться насамперед про тех�

нічній, інші допоміжні приміщен�

ня — гаражі, котельні, сходові кліти�

ни тощо. Враховуючи, що вони при�

значені для забезпечення експлуата�

ції будинку чи квартири, їх навряд

чи доцільно включати до загальної

площі об’єктів відповідного нерухо�

мого майна (що підлягає оподатку�

ванню). Зокрема це стосується тих

випадків, коли підлягає оподатку�

ванню площа прибудованих гара�

жів, що включається до загальної

площі житлових будинків.

Досить дискусійною є й ще одна

пропозиція: оподаткування легко�

вих автомобілів з об’ємом двигуна

понад 3990 куб. см і мотоциклів з

об’ємом двигуна понад 995 куб. см

за ставкою “40 відсотків вартості під

час придбання на митній території

України або ввезення на митну те�

риторію держави з урахуванням по�

датку на додану вартість”. Річ у тім,

що подані до законопроекту доку�

менти не містять жодних обґрунту�

вань про доцільність установлення

саме такого розміру ставки оподат�

кування. Також незрозуміло, яким

чином така пропозиція вплине на

відповідний товарний ринок. Ймо�

вірно, замість запланованих цим

проектом надходжень (від податку

на майно від продажу автомобілів)

може статися навпаки: продаж авто�

мобілів зменшиться, а держбюджет

не отримає надходження від інших

податків, які сплачуються при здійс�

ненні таких операцій. Наприклад,

при сплаті податку на додану вар�

тість, податку на прибуток тощо.

Окрім того, в законопроекті

№ 10558 не враховано випадки ви�

користання фізичними та юридич�

ними особами новопридбаних

транспортних засобів у якості таксі.

Перші будуть змушені сплачувати

відповідний податок при придбанні

відповідних нових авто, в той час як

інші цього податку не сплачувати�

муть. Такий підхід порушуватиме

принцип справедливості: він поля�

гає в установленні податків та зборів

у спосіб, який не впливає на збіль�

шення або зменшення конкуренто�

здатності платника податків (згідно

зі статтею 4 Податкового кодексу).

Таким чином запропоновані “по�

даткові” ідеї ще потребують до�

опрацювання. Наскільки вони ма�

ють право на життя, ми, очевидно,

дізнаємося лише після того, як но�

вий законопроект отримає статус

закону
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— Михайле Олександровичу,
пройшло лише три місяці, як вас
призначено на посаду гендиректора,
а ви вже фігуруєте серед журналіст�
ського загалу як керівник, який
руйнує старе. Приклад: відміна
конкурсних торгів, що суперечили
законодавству, встановлення охо�
рони в паркових зонах тощо... Чи не
зашкодить це майбутнім вашим іні�
ціативам? Чи не боїтесь повторити
“до основанья, а затем...”?

— Вовка боятись — в ліс не хо�

дити. Це жарт, але якщо серйозно,

то я не прибічник руйнування.

Вважаю, що перш за все треба ро�

зібратися в ситуації і вивчити

проблему, а вже потім приймати

виважене рішення. Що стосується

скасування оголошеного тенде�

ру... У нас правова держава, і має

бути чітке дотримання чинного

законодавства. Будь�яке підпри�

ємство могло подати пропозиції,

але вони (ред.: конкурсні пропо�

зиції) мають бути подані відповід�

но до вимог конкурсних торгів. А

якщо згадувати встановлення охо�

рони в паркових зонах, то, погодь�

теся, контроль за парками та скве�

рами столиці має здійснюватись

централізовано. Зараз ми опра�

цьовуємо різні можливі варіанти,

де головним критерієм є надій�

ність і доцільність. Прораховуємо

кошти на влаштування огорож,

встановлення камер відеоспосте�

реження на всіх центральних час�

тинах парків чи формування спе�

ціальної охорони “Київзеленбу�

ду”. Готуємо проекти, а рішення —

за столичною адміністрацією. Це

дасть можливість не лише сфор�

мувати обличчя столиці України

як європейської держави, а й по�

повнити міський бюджет.

За попередніми розрахунками,

на формування спеціальної охоро�

ни “Київзеленбуду” потрібно по�

над 6 млн грн. Встановлення ж ка�

мер відеонагляду на центральних

частинах парків потребують знач�

ного фінансування. Наприклад, у

парку “Кіото” на встановлення

чотирьох камер відеоспостере�

ження з відеореєстратором на од�

ну ділянку заплановано 16 тис.

грн. Як на мене, то спецохорона —

вдалий проект, до повноважень

якої буде не лише доглядати за

парками та скверами, але й штра�

фувати порушників, наприклад,

тих, хто паркується на газонах. На

надходження до столичного бю�

джету від діяльності спецохорони

можна розраховувати до 5 млн грн

у рік. Крім цього, це суттєво змен�

шить витрати на відновлення бла�

гоустрою та поновлення зелених

насаджень з державного бюджету.

— Поставте, будь ласка, крапку у
питанні самозахоплення Святошин�
ського лісу. Минулого місяця, на�
приклад, люди до Адміністрації
Президента приходили з плаката�
ми.

— Крапку має поставити суд.

Можу лише сказати, що “Київзе�

ленбуд” до погоджень щодо виді�

лення наче приватним особам ді�

лянок Святошинського лісопар�

кового господарства жодного від�

ношення не має. Починаючи з

2008 року, Коцюбинська селищна

рада, а з 2010 року і Гостомельська

селищна рада передали близько

140 га земель КП "Святошинське

лісопаркове господарство". Зараз

ці ділянки територіальної громади

Києва знаходяться під загрозою

повного знищення і збитки скла�

дають понад 42 млрд грн. Треба ці

землі повернути столиці.

— Ви згадали про формування
обличчя Києва як європейської дер�
жави. Невже європейськість оціню�
ють за іміджем міста, а не за рівнем
заробітної плати чи дотриманням
демократичних цінностей?

— До європейськості відносять

всі складові, які ви назвали. А

втім, погодьтеся, що перше вра�

ження — це головна, а найчастіше

і єдина можливість презентувати

себе іншим людям, іншим кра�

їнам, іншим народам. Перефразо�

вуючи великого графа Честерфіл�

да, не можна нехтувати обличчям

столиці. Перш ніж тобі зроблять

пропозицію, від якої не можна

відмовитись, оцінюють не лише

те, що ти говориш, але і те, як ти

це робиш, а також те, у що ти

вдягнений. Так, зараз ми активно

працюємо над реалізацією ініці�

ативи Олександра Попова “Кож�

ному киянину по троянді”. Це ці�

кава і масштабна ідея: троянда —

символ урочистості — прикрашає

столицю України. Останнім часом

до “Київзеленбуду” звертаються

різні організації з пропозицією

допомогти у проведенні місячни�

ка з благоустрою, що зараз триває.

Наприклад, ми провели санітарне

прибирання спільно з військови�

ми частинами, “Еволюшен Медіа

Холдингом”, радіо "Мелодія". І

це, власне, дає надію на поно�

влення європейськості столиці

України. Вірю, що “Київзелен�

буд” поверне місту статус “зеленої

столиці Європи”, що передбачає,

перш за все, збереження зелених

насаджень та дотримання елемен�

тарних норм поведінки. Знаєте,

коли йдеш вуличками Мюнхену

чи Руану, то якщо перехожий не�

нароком зачепить тебе, люди один

одному говорять “вибач”. А це ба�

гато про що говорить...

— Давайте поговоримо про діючу
виставку хризантем. Чому ви вирі�
шили зробити такий добродійний
хід — безкоштовний вхід для шко�
лярів? Це не виборці, щоб за вас го�
лосували, і не обранці, щоб ви їм
догоджали...

— Невже ви чули про політичну

агітацію від мене? Взагалі вистав�

ка квітів — не бюджетний проект,

але найбільш вдалий з іміджевої

точки зору для міста. Після пре�

зентації виставки ми проаналізу�

вали відвідуваність і прийняли рі�

шення про безкоштовний огляд

школярами “Ілюзій осені”. За два

тижні — 70 тисяч відвідувачів, се�

ред яких 15 тисяч школярів і сту�

дентів, це свідчить про популяр�

ність виставки. До нас почали

звертатися навчальні заклади з ін�

ших міст. Сьогодні опрацьовуємо

питання участі “Київзеленбуду” у

міжнародних квіткових фестива�

лях. Зокрема у Санкт�Петербурзі

та Таллінні. На черзі — Шимон�

Сюр�Луар (Франція) та Копенга�

ген (Данія). Крім того, тенденції

розвитку світового ландшафтного

дизайну тяжіють до мінімалізму,

де підкреслюються природні лінії

та форми зелених насаджень, ви�

користовуючи інертні матеріали...

— Поясніть, будь ласка...
— У світових тенденціях лан�

дшафтного дизайну однією з ос�

новних складових є еклектичні

поєднання, лаконічність форми і

ліній. Також значна увага приді�

ляється використанню нових ці�

кавих інертних матеріалів, таких

як скло, дерево чи натуральний

камінь, а також декоративних де�

талей. Тобто існує нагальна потре�

ба диференціювати ландшафтний

дизайн, садівництво та квітниц�

тво. Разом з тим поєднати ці на�

прямки в одну систему декоратив�

ного оформлення міста. В озеле�

ненні столиці ми доповнюємо

площинне озеленення вертикаль�

ним. Встановили 5000 термочаш з

ампельними квітами, плануємо

започаткувати використання шпа�

лерної сітки на будинках для плю�

ща, дикого винограду або іпомеї.

Також ми оголосили конкурс на

краще квіткове оформлення вули�

ці Хрещатик. Впевнений, що сто�

личні дизайнери здатні запропо�

нувати модерні ідеї в оформленні.

До оргкомітету вже надійшло

п’ять проектів.

Крім того, зараз працюємо над

програмою із ліквідації сухостою.

Цільове призначення коштів до�

зволить навести лад на території

бюджетних організацій і по місту

також. Ліквідація одного сухостій�

ного дерева компенсується двома

посадженими.

— А як бути з іншими парками,
які призначені для відпочинку, а не
для демонстрації експозицій? Як
бути мешканцям, що живуть побли�
зу парків “Орлятко”, “Пушкіна”,
“Нивки”? Іншими словами — що
треба зробити, на вашу думку, аби
європейськість відчувалась не лише
на Співочому полі, а й в інших ку�
точках столиці?

— Можу вам навести інші при�

клади: парки Мартиросяна, Пар�

тизанської слави, “Кіото”, сквер

по вулиці Григоренка тощо. Раджу

поїхати подивитись. Попри це, як

вже казав, наше головне завдан�

ня — збереження зелених наса�

джень, до яких, крім парків і скве�

рів, належать ще бульвари, газони

та схили. Нами активно вивчаєть�

ся досвід аналогічних підприємств

інших міст. Тому почала вимальо�

вуватись картина — необхідно

змінювати акценти із посадки на

збереження. Крім методичної і

професійної роботи фахівцями

“Київзеленбуду”, постає питання

і просвітницької діяльності, пи�

тання самоідентифікації. Щоб

мешканці столиці стали більш сві�

домими та почували себе європей�

цями. Виходячи із наших завдань,

ми маємо підійти до вирішення

цієї проблеми ґрунтовно і всебіч�

но. По�перше, оновити зрошу�

вальну систему міста. До слова, на

розгляді у столичній адміністрації

знаходиться відповідна програма,

якою передбачено збільшити кіль�

кість стаціонарних систем поливу

з природних водойм. По�друге,

замінити протиожеледну технічну

сіль на сучасніші реагенти, які,

наприклад, використовують у

Британії чи Росії. Сніг із сіллю

після прибирання доріг залиша�

ється в лунках дерев, що негатив�

но позначається на розвиткові де�

рева. По�третє, необхідно онови�

ти ґрунт і систематизувати роботу

з очистки сухостою. По�четверте,

маємо оновити засоби малої меха�

нізації. І, врешті, підійти прагма�

тично до методу викладання 

ФЕМів. Час іде, і технології роз�

виваються. Використання пісча�

но�гранітної основи, на відміну

від бетонної, допускає аерацію

ґрунту, необхідну для рослини.

— Що вас тримає постійно в то�
нусі? Чого ви прагнете?

— В тонусі тримає бажання пра�

цювати та долучатись до того, аби

столиця України ставала кращою.

Я, як усі кияни, мрію, що Київ

стане європейським містом не ли�

ше за формою у використанні су�

часних методів дизайну, але й за

суттю у збереженні того, що існує.

Для мене це важливо.

Ще мрію про проведення чем�

піонату з хокею в Україні, у якому

візьмуть участь вихованці льодо�

вої арени Шалетт, якою особисто

опікуюсь. Маю надію також, що

вдома на мене будуть чекати чоти�

ри синочки і донька, наповняючи

налисники сливово�грушевим ва�

ренням, та пироги з гречкою, що

готує дружина за рецептом моєї

мами. Зараз виховую з дружиною

двох синів та одну доню. Поки

що...

Спілкувався 
Сергій ІВАНОВ,

спеціально для “Хрещатика”

"В озелененні міста ми доповнюємо площинне
озеленення вертикальним. Встановили 5000
термочаш з ампельними квітами, плануємо

започаткувати використання шпалерної сітки на
будинках для плюща, дикого винограду або іпомеї"

Михайло ЦАРЕНКО:

"Вірю, що "Київзеленбуд”поверне місту 
статус "зеленої столиці Європи"

Система ЖКГ потребує реформування
Альтернативою недієздатним ЖЕКам при цьому можуть виступити приватні компанії, 
які управлятимуть житловим фондом

За приклад візьмемо столицю. Як свідчить статис�

тика, нині дев’ять із десяти звернень мешканців міста,

якщо не всі дев’яносто дев’ять із ста, стосуються ста�

ну будинків, дворів, під’їздів. У одному місці кияни

скаржаться, що весь день у парадному даремно горить

світло, а увечері його, навпаки, вимикають. Тому про�

сять встановити вимикач у під’їзді. У іншому будинку

після утеплення в квартирах стало сиро, погано пра�

цює вентиляція. У третьому поштові скриньки вста�

новили, але таке враження, що це відбулося не при

радянській владі, а ще при царі: усі ящики пом’яті, ір�

жаві, погано відкриваються та закриваються. Багато

нарікань і на аварії теплотрас, зруйновані дитячі май�

данчики, діряві дахи. ЖЕКи чи то є, чи то немає: в

усякому разі їхню роботу не скрізь видно. Хоча, якщо

поговорити з їхнім керівництвом, почуєш інші скар�

ги. Насамперед на брак коштів, на низьку зарплату

для фахівців.

На жаль, створена за часів Радянського Союзу сис�

тема ЖКГ могла як�небудь працювати тільки в радян�

ських умовах. Коли держава, не скупившись, виділяла

кошти на ремонти дахів і теплотрас, коли на районно�

му рівні існувала чітка управлінська вертикаль, а не�

дбалий начальник ЖЕКу, на лінь і нерозпорядливість

якого було куди і кому поскаржитися, міг отримати

таку догану по партійній лінії, що тільки тримайся.

Сьогодні нічого такого немає. Українська держава

бідна, грошей на ЖКГ у неї категорично бракує. Са�

моврядування на районному рівні в Києві, вважайте,

зруйновано. Райрад немає, а райадміністрації в укруп�

нених районах часто не мають ані засобів, ані можли�

востей. Щось вони, звичайно, роблять, але здебільшо�

го ресурсів вистачає лише на латання дір і якісь най�

важливіші ремонти.

Усі останні роки влада намагалася зробити ставку

на ОСББ. Зараз вже очевидно, що вона не спрацюва�

ла. Спільноти власників житла охоплюють не більше

ніж 5 % населення Києва. На збори в 250�квартирно�

му будинку ходять приблизно по 15 мешканців, при�

чому завжди одні і ті ж самі. Ні, безумовно, серед го�

лів багато чесних, ділових, активних людей. Вони

роблять дуже багато, за що їм низький уклін і від меш�

канців, і від міської влади. Але що робити людям, що

живуть у старих, занедбаних будинках, де немає площ,

які можна було б вигідно здати в оренду, зате в пер�

спективі є мільйонні витрати на ремонти будівель і

реконструкцію мереж?

Колись давно, коли в Києві ще існували райради, їх

депутатам виділялися певні фонди для вирішення

проблем населення. Але наразі їх вже немає. Тому сьо�

годні можна було кошти в об’ємі, скажімо, до мільйо�

на гривень на рік перекинути з інших статей витрат на

утримання тих же народних обранців. Безумовно, при

цьому має бути забезпечена повна прозорість витра�

чання засобів фондів. Інший шлях вирішення пробле�

ми столичного ЖКГ, на мою думку, полягає у віднов�

ленні в нашому місті нормального самоврядування,

передусім на районному рівні. Цьому в значній мірі

сприятиме розробка нового Закону про столицю, де

усі ці питання мають бути чітко прописані. Районна

влада повинна мати усі можливості, щоб реально зай�

матися справами районів. У них має бути бюджет,

значною мірою складений зі зборів, отриманих на те�

риторії самого району, і мають бути повноваження для

виконання усіх завдань, пов’язаних із забезпеченням

роботи комунального господарства.

Але тут ми знову стикаємося із тією ж проблемою

безгрошових ЖЕКів і незадовільною якістю їх роботи.

Внаслідок цього третім рівнем вирішення київської

комунальної проблеми вважаю створення за зразком

деяких європейських країн приватних компаній, які

займатимуться змістом житлового фонду. Причому

обов’язковою умовою має бути категорична відмова

від підвищення квартплати і комунальних тарифів.

Як цього досягти? По�перше, ділянки, виділені

компаніям, що управляють, мають бути досить вели�

кі — щонайменше, тисяча квартир. Конкретні цифри

нехай визначають фахівці. Головне, що компанія, кот�

ра управляє, повинна мати у своєму розпорядженні

досить засобів, щоб отримувати економію на масшта�

бах і мати можливість реалізовувати великі проекти.

По�друге, фінансове забезпечення. Потрібно розді�

лити київський житловий фонд на кілька категорій

відповідно до стану його зношеності, стану інженер�

них мереж, історичної і архітектурної цінності. Відпо�

відно до категорії будинку і кількості мешканців в

ньому держава повинна виділяти на його утримання

певну суму, яка надходить в розпорядження компанії,

що управляє. Друге джерело її фінансування — кварт�

плата, розмір якої встановлюється державою. Таким

чином, компанія, що управляє, матиме певний річний

бюджет, у рамках якого вона і працюватиме. Будь�яка

економія за рахунок проведення якісніших і довговіч�

ніших ремонтів — її прямий прибуток.

По�третє, щоб виключити зловживання, необхідно

створити дієву систему контролю діяльності компа�

ній, що управляють. Наприклад, відокремити функ�

цію прийому скарг і прохань від населення (цим, ска�

жімо, може зайнятися районна влада) від виконання

робіт (а це вже справа компанії, що управляє). Термін

контракту на управління господарством ділянки мож�

на обмежити одним роком, а після його завершення

проводити міні�референдум серед мешканців на пи�

тання його розриву або продовження ще на рік. Це

змусить компанії реально піклуватися про своє ре�

номе.

Якщо нинішня система міського комунального гос�

подарства не здатна вирішувати постійні повсякденні

проблеми дитячих майданчиків, протікаючих дахів і

занепалих труб, її потрібно міняти

Існ юча система житлово- ом нально о осподарства вже виробила свій рес рс і по-
треб є оновлення. Застарілі інженерні мережі майже щодня на ад ють про себе час-
тими поривами на трасах і аваріями. Місто робить все можливе, аби вирішити цю
важлив проблем . Але для цьо о потрібне значне фінанс вання, я о о наразі бра-
є. Реформ вання ал зі передбачає й інші напрями реалізації оновлення ал зі.

Зо рема замін недієздатних ЖЕКів приватними омпаніями. Своїми враженнями з
цьо о привод поділився член Спостережної ради НБУ, засл жений е ономіст У ра-
їни, деп тат Верховної Ради У раїни VI с ли ання Василь ГОРБАЛЬ.

Останнім часом КО “Київзеленб д” привертало ва
ЗМІ проблемними епізодами: самозахоплення лісів, с -
хостій чи апітальний ремонт Хрещати а. Але б ли й
вдалі прое ти — вистав а вітів, я зараз можна відві-
дати без оштовно, або ре онстр ція місь их пар ів та
с верів. Про необхідність я існо нової онцепції фор-
м ванні імідж столиці У раїни та зміни а центів ді-
яльності підприємства “Хрещати ” поспіл вався з Ми-
хайлом Царен ом — енеральним дире тором КО “Київ-
зеленб д”.
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ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua

Випуск № 79 (1098)
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5Хрещатик 19 жовтня 2012 року

1. Затвердити Міську цільову програму створення та впровадження
Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки, що додається.

2. Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації):

! при формуванні бюджетів на 2013—2015 роки враховувати
фінансування Міської   цільової   програми   створення   та   впровадження
Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки відповідно до
вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України;

! видати розпорядження про затвердження нормативно!правових

актів, необхідних для функціонування Містобудівного кадастру міста
Києва.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Заступник міського  голови 
 секретар Київради 
Г. Герега

Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження
Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки

Рішення Київської міської ради № 70/8354 від 20 вересня 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 22 Закону України

"Про регулювання містобудівної діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр" та
від 25.05.2011 № 556 "Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами", наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово
комунального господарства України від 01.09.2011 № 170 "Про затвердження Порядку
проведення містобудівного моніторингу", а також рішення Київської міської ради від 24.05.2012 № 588/7925 "Про Службу
містобудівного кадастру", враховуючи рішення Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589 "Про порядок розроблення,
затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою створення та впровадження сучасних інструментів
управління у сфері реалізації державної містобудівної політики, спрощення процедур надання населенню адміністративних послуг
та здійснення підготовчих робіт, а також сприяння залученню інвестицій шляхом реалізації організаційно
технічних тв фінансових
заходів щодо створення та функціонування Містобудівного кадастру міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

інформацією, що передбачає встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних, створення системи
забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ, організацій і громадян містобудівною
інформацією;

! організація функціонування Служби містобудівного кадастру, в тому числі експлуатація геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного
кадастру, введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою,
становить 77430,0 тис. грн, у тому числі 36316,0 тис. грн на 2013 рік, 23620,0 тис. грн на 2014 рік, 17494,0 тис. грн на 2015 рік, але буде визначатись
залежно від обсягів щорічного бюджету міста Києва.

Програма має плановий характер, її виконання перебуває у прямій залежності від обсягів видатків на розвиток містобудівного кадастру, які будуть
включатись до бюджету міста Києва на 2013 та наступні роки. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку в установленому порядку під час
складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядникам коштів.

За необхідності координатор Програми в установленому порядку вносить пропозиції до постійної комісії Київради з питань земельних відносин,
містобудування та архітектури і постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально!економічного розвитку про продовження терміну реалізації
Програми.

Ресурсне забезпечення Програми: 
тис. грн

Обсяг коштів, які необхідно
залучити на виконання
Програми

Термін реалізації Програми, роки Усього витрат на
виконання
Програми

2013 2014 2015

Обсяг ресурсів, у тому числі: 36316,0 23620,0 17494,0 77430,0

Бюджет міста Києва 36316,0 23620,0 17494,0 77430,0

Кошти інших джерел 0,0 0,0 0,0 0,0

Додаток до рішення Київської міської ради від 20.09.2012 № 70/8354

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО 

КАДАСТРУ МІСТА КИЄВА НА 2013—2015 РОКИ

Розділи про рами:

! визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма;
! мета та основні завдання Програми;
! шляхи та засоби розв'язання проблеми, обсяги і джерела

фінансування;
! ресурсне забезпечення Програми;
! термін виконання Програми;
! координація та контроль за ходом виконання Програми;
! очікувані результати від виконання Програми, визначення її

ефективності.
Додатки до Програми:
! Паспорт Міської цільової програми створення та впровадження

Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки (додаток 1);
! Напрями діяльності та заходи Міської цільової програми створення та

впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013–2015 роки
(додаток 2).
Визначення проблем, на розв'язання я их спрямована

про рама

Містобудування як одна з фундаментальних функцій соціуму
перебуває на основному векторі соціально!економічного розвитку і
охоплює фактично весь складний комплекс галузей економіки та всі
сфери життєдіяльності міста.

У містобудуванні і особливо у практиці розробки та реалізації
генерального плану міста відображаються не лише архітектурно!
планувальні проблеми, але й загальна стратегія розвитку міста.

Сучасне велике місто є надскладним багаторівневим та
мультиаспектним організмом з динамічною системою тісно переплетених
функціональних, територіально!просторових зв'язків та відносин. Також
воно є поліфункціональною соціальною та демоекономічною системою,
що включає в себе територіально!виробничий комплекс та комплекс
задоволення потреб населення. Ці комплекси внаслідок спільності
території, людських ресурсів, багатьох видів природних ресурсів,
комунікацій та навколишнього середовища тісно пов'язані. Окрім того, в
умовах хронічного дефіциту коштів слід стимулювати інвестиційну
діяльність, безумовно, узгоджуючи її із загальною містобудівною
політикою.

Такі підходи до розуміння сучасного міста вимагають, щоб управлін!
ська політика  щодо  його розвитку будувалась  на довгострокових  стра!
тегічних рішеннях, що відповідають програмним цілям з одного боку, і
виборі оптимальних шляхів досягнення цих цілей ! з іншого.

До найважливіших проблем містобудівного розвитку Києва слід
віднести такі, що виходять із нагальних потреб, зокрема:

! подальшого вдосконалення містобудівної бази, структури соціально!
економічних комплексів;

! вдосконалення функціональної та архітектурно!планувальної
структури міста з урахуванням його розвитку як центру великої
регіональної системи населених пунктів, посилення взаємодії міста та
області, з природними та зеленими зонами;

! вдосконалення об'ємно!просторової структури міста, систем
загальноміських центрів, архітектури міських площ та магістралей,
районів реконструкції та новобудов;

! зростання інвестиційної складової у містобудівних бюджетах;
! поліпшення стану навколишнього середовища;
! подальшого розвитку і вдосконалення сфери громадського

обслуговування населення;
! вдосконалення вулично!дорожньої мережі, системи зовнішнього та

міського транспорту;
! подальшого розвитку і вдосконалення систем інженерного

обладнання, інженерної підготовки та благоустрою міської території,
системи зелених насаджень.

Узагальнюючи, слід зазначити, що надзвичайна складність, а часто і
суперечливість проблем розвитку міста не мають однозначного рішення.
Відповідно, необхідність вибору оптимальної для кожного моменту схеми
вирішення стратегічних завдань за умови нестабільності зовнішніх та
внутрішніх факторів потребує глибоких, всебічних обґрунтувань та оцінки
наслідків прийняття містобудівних рішень.

Вирішення цього завдання можливе виключно на основі створення
єдиної автоматизованої системи прийняття рішень і управління
процесами їх реалізації, ядром якої і стане Містобудівний кадастр міста
Києва у розумінні містобудівного банку даних.

Розроблення і виконання Міської цільової програми створення та
впровадження Містобудівного кадастру в місті Києві на 2013—2015 роки
(далі — Програма) дасть змогу сформувати та впровадити єдину міську
політику із удосконалення та розвитку містобудівної діяльності і
територіального планування у столиці України, а також сприятиме
діяльності містобудівного та архітектурного компонентів системи
"Електронна столиця".

Створення сучасного Містобудівного кадастру міста Києва стане
одним із визначальних факторів та каталізатором адміністративної
реформи, трансформаційних перетворень у діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування міста Києва, впровадження у
містобудівній діяльності засад електронного урядування, а також
суттєвого поліпшення їх взаємодії з користувачами, у тому числі з
жителями міста Києва та інвесторами.

Мета та основні завдання Про рами

Метою програми є створення на базі сучасних геоінформаційних
технологій містобудівного банку даних у форматі Містобудівного кадастру
міста Києва як складової державної системи зберігання та використання
геопросторових даних про територію, адміністративно!територіальні
одиниці, об'єкти містобудування, їх статуси та функціональне
призначення, екологічні умови, інженерно!геологічну ситуацію,
інформаційні ресурси будівельних норм, державні стандарти і правила,
містобудівну та проектну документацію, містобудівні умови та
обмеження.

Такий Містобудівний кадастр міста Києва використовуватиметься для
забезпечення інформаційно!аналітичних потреб органів державної влади,
організацій, установ, підприємств, громадських організацій і громадян у

містобудівній діяльності.
Містобудівний кадастр міста Києва створюється з метою

інформаційно!аналітичного забезпечення містобудівної діяльності,
територіального планування і ефективного управління господарським
комплексом міста з використанням можливостей і досягнень
геоінформаційних та інформаційно!комунікаційних технологій (далі ! ІКТ)
відповідно до засад електронного урядування.

Зазначена мета досягається шляхом створення таких інформаційних
продуктів та систем:

! єдиної системи геопросторових даних міста Києва;
! єдиної актуалізованої електронної карти міста Києва та банку даних

інформаційної системи містобудівного кадастру;
! уніфікованої системи електронного документообігу містобудівної

документації;
! структурованих вихідних електронних документів, що формуються на

основі інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та передаються в
інші інформаційні системи або надаються користувачам; сучасних
програмних засобів формування, ведення, контролю та оброблення
електронних документів у інформаційній системі містобудівного кадастру;

! повноцінної взаємодії із системою "Електронна столиця"; єдиної
інформаційно!телекомунікаційної системи містобудівної діяльності міста
Києва, а також інформаційних ресурсів, які циркулюють у цій системі;

! системи технічного захисту інформації, архівації та збереження
даних; 

! системи містобудівного моніторингу;
! системи моделювання, спостережень, оцінки, прогнозу стану і змін

об'єктів містобудування та містобудівної ситуації на заданих територіях
від міста в цілому до окремих кварталів та будинків.

Оскільки інформація, що продукується й використовується в процесах
управління містом, переважно характеризується координатно!
просторовою прив'язкою до плану міста, то створення Містобудівного
кадастру м. Києва сприятиме:

! формуванню єдиного інформаційного простору міста;
! створенню сукупності сумісних баз геопросторових даних, технологій

їх ведення і використання, інформаційно!телекомунікаційних системних
мереж, що функціонують на основі єдиних принципів і за загальними
правилами, що забезпечить інформаційну взаємодію усіх суб'єктів
системи управління містом, а також задоволення їх інформаційних
потреб;

! забезпеченню інформаційної, комунікаційної й функціональної
сумісності та взаємодії автоматизованих систем ведення галузевих
кадастрів, інформаційних систем і реєстрів об'єктів на території міста;
виключенню дублювання робіт на формування й підтримку міських
інформаційних ресурсів та заощадженню коштів міського бюджету, що
виділяються на ці роботи;

! об'єднанню зусиль наукових і творчих колективів, приватних і
державних структур в створенні й впровадженні геоінформаційних
технологій, формуванні центрів супроводу і підтримки геоінформаційних
ресурсів для загальноміського використання.

Шляхи та засоби розв'язання проблем, обся и і

джерела фінанс вання

Сучасні зміни в економічних стосунках створюють відповідний
територіальний світогляд на адекватну їм містобудівну політику в
проектній справі, що реалізується шляхом прийняття містобудівних та
проектних рішень щодо поліпшення містобудівної ситуації та розвитку й
управління всіма видами територій.

Вихідні та базові матеріали, необхідні для розроблення та реалізації
містобудівної та проектної документації, є значним та об'ємним
інформаційним ресурсом. Актуальність та достовірність таких матеріалів
суттєво впливає на якість і ефективність містобудівних та проектних
рішень. Тому виникає необхідність організації ефективної системи збору,
обробки, зберігання, аналізу та взаємодії інформації містобудівного
кадастру, своєчасного надання її суб'єктам містобудування та іншим
користувачам.

Створення у складі містобудівного кадастру геоінформаційної
системи, як спеціалізованої системи найбільш повних даних про
належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та
перспективне призначення, екологічну, інженерно!геологічну ситуацію,
стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і
споруд на землях усіх форм власності, має базуватись на наявних даних
про планування і забудову міста відповідно до матеріалів, що
отримуються у встановленому законодавством порядку.

Основними шляхами розв'язання проблеми є:
! розроблення правового, нормативного та методичного

забезпечення, зокрема розроблення програми створення (оновлення)
містобудівної документації відповідно до вимог законодавства та
нормативно технічних документів, проведення інвентаризації наявних
матеріалів, дані про які передбачається внести до містобудівного
кадастру, систематизація, аналіз та структуризація таких даних,
розроблення та затвердження нормативно!правових актів та нормативних
документів, що визначають правову нормативну основу створення та
ведення містобудівного кадастру.

! розробка техніко!робочого проекту відповідних компонентів системи
та системи в цілому, придбання та встановлення технічного комплексу
такої системи із встановленням та розробленням відповідного
програмного забезпечення,   включаючи   стратегічне   планування
транспортних   потоків, розроблення уніфікованої системи електронного
документообігу для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними,
формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру, у тому
числі виготовлення топогеодезичної основи.

! організація процесу інформаційного наповнення баз даних,
включаючи удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру,
організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних
ресурсів містобудівного кадастру, організацію з планового введення
даних до баз даних містобудівного кадастру та формування і видача на
запит кадастрових документів та довідок.

! формування інформаційно!комунікаційної системи обміну

Кошторисна вартість передбачених Програмою завдань складається
кожний рік. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
складання проекту бюджету міста Києва на відповідний рік у межах
видатків, передбачених головним розпорядникам коштів.

Термін ви онання Про рами

Програма розрахована на період з 2013 до 2015 року і складається з
двох етапів:

Перший етап розрахований на період 2013—2014 років та включає на
2013 рік:

! розроблення та прийняття нормативно!правових актів та
нормативних документів, що визначають правову та нормативну основи
створення та ведення містобудівного кадастру;

! розроблення структури інформаційної моделі містобудівного
кадастру м. Києва;

! проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких
передбачається ввести до містобудівного кадастру;

! розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної
системи та геопорталу Містобудівного кадастру;

! розроблення структури інформаційної моделі містобудівного
кадастру м.Києва;

! організацію системи захисту інформації та доступу до інформаційних
ресурсів містобудівного кадастру;

! розробка топогеодезичної основи в М 1:2000 м. Києва;
! придбання та встановлення технічного комплексу геоінформаційної

системи та геопорталу містобудівного кадастру;
! встановлення      та      розроблення       програмного      забезпечення

геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру;
! формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
! введення в експлуатацію базової конфігурації геоінформаційної

системи і геопорталу містобудівного кадастру;
! запуск системи опрацювання регламентованих запитів. Реалізацію

окремих заходів першого етапу можливо розпочати у 2012 році.
На 2014 рік:
! розроблення уніфікованої системи електронного документообігу для

кадастрового обліку та обміну кадастровими даними;
! введення у експлуатацію розширеної конфігурації геоінформаційної

системи і геопорталу містобудівного кадастру;
Другий етап розрахований на 2015 рік та включає:
! удосконалення діяльності Служби містобудівного кадастру;

забезпечення обміну інформацією з розподіленими базами даних;
організацію робіт з планового введення даних до баз даних
містобудівного кадастру та формування і видача на запит кадастрових
документів та довідок;

! введення у експлуатацію містобудівного банку даних як
геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу
містобудівного кадастру;

! введення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру;
! постійне забезпечення органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, зацікавлених підприємств, установ, організацій і
громадян містобудівною інформацією.

Координація та онтроль за ходом ви онання

Про рами

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює
згідно із розподілом обов'язків заступник голови Київської міської
державної адміністрації, який забезпечує здійснення повноважень
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) у сфері містобудування і архітектури.

Відповідальним виконавцем Програми є Головне управління
містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

Головним розпорядником коштів Міської цільової програми створення
містобудівного кадастру в місті Києві на 2013—2015 роки є Головне
управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Головне управління містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) раз на півроку
подає Головному управлінню економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головному
фінансовому управлінню виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та постійній комісії Київради з питань бюджету
та соціально!економічного розвитку узагальнену інформацію про стан
виконання Програми за І півріччя та рік до 25 вересня та 25 березня відповідно.

Відповідальний виконавець Програми звітує про хід її виконання за рік
на пленарному засіданні Київської міської ради до 25 березня наступного
року, що йде за звітним.

Очі вані від ви онання Про рами рез льтати,

визначення її ефе тивності

Очікуваними від виконання Програми результатами є:
! створення інформаційної моделі міста, що дасть можливість

відобразити усі об'єкти та явища міста, елементи та показники, які, у
свою чергу, формуватимуться із трьох основних груп елементів !
населення, діяльність, середовища. Останні відображають найбільш
загальні характеристики елементів міста, функціональні показники
міських об'єктів і окремих технічних споруд. Фактично це характеристики
діяльності об'єктів, демографічні, матеріальні та енергетичні ресурси,
транспортні засоби, вартісні та функціональні характеристики), а  також
метричні та фізичні показники елементів міського середовища (будівлі,
споруди, елементи території (у т.ч. природні: клімат, геологія,
геоморфологія, гідрологія тощо);

! формування містобудівного банку даних у форматі Містобудівного
кадастру як спеціалізованої автоматизованої системи збору та обробки
даних з містобудування, що включає комплекс організаційних, технічних,
програмово!математичних, інформаційних засобів та ресурсів, що
дозволяють своєчасно та ефективно забезпечувати необхідною
актуальною інформацією процеси управління розвитком міста. До складу
такої системи буде включено бази даних, програмне забезпечення банку
даних, технічні засоби, службу адміністрування, технологічні засоби
взаємодії адміністратора та користувача із системою;

! запуск системи обов'язкового внесення до Містобудівного кадастру
необхідної для містобудівної діяльності документації у режимі реального
часу, тобто впровадження автоматизованого процесу підтримки
інформаційних ресурсів в актуальному стані;

! організація системи моніторингу об'єктів містобудівної діяльності і за
її допомогою ! виявлення і усунення диспропорцій у регламентному і
фактичному використанні території міста і підвищення ефективності
такого використання;

! принципове вдосконалення процедур інформаційного супроводу
містобудівної діяльності;

! формування та підтримка в актуальному стані ключового
інформаційного ресурсу ! "оцінка інвестиційного потенціалу столиці",
який дасть змогу органам державної влади, органам місцевого
самоврядування та інвесторам визначати на основі об'єктивних
показників та поліваріантних моделей найбільш ефективні як для
громади, так і для інвестора вкладень у розвиток міських територій;

! задоволення інформаційних потреб органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремих
громадян шляхом надання інформаційних продуктів на відповідні
регламентовані запити.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Додаток 1
до Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки

Паспорт Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру
міста Києва на 2013—2015 роки

1. Ініціатор розроблення Програми Головне управління містобудування та
архітектури

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

Постанова Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 №559 "Про містобудівний
кадастр", рішення Київської міської ради
від 24.05.2012 №588/7925 "Про Службу
містобудівного кадастру"

3. Розробник Програми Головне управління містобудування та
архітектури

4. Співрозробники Програми немає

5. Замовник (відповідальний виконавець) Програми Головне управління містобудування та
архітектури

6. Учасники (співвиконавці Програми) немає

7. Термін реалізації Програми 2013—2015 рр.

7.1. Етапи виконання Програми Перший етап розрахований на період
2013—2014 років; 
другий етап розрахований на 2015 рік.

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет м. Києва

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

77430,0 тис. грн, у т.ч.: 
2013 р.B36316,0 тис.грн, 
2014 р. B 23620,0 тис. грн, 
2015р.B 17494,0 тис.грн

9.1. Коштів бюджету міста Києва, всього: 77430,0 тис. грн, у т.ч.: 
2013 р.B36316,0 тис.грн, 
2014 р.B23620,0 тис.грн, 
2015р.B17494,0 тис. грн

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега  

Додаток 2
до Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки

Напрямки 
діяльності та заходи Міської цільової програми створення та впровадження 

Містобудівного кадастру міста Києва на 2013—2015 роки
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Центральна виборча комісія
Постанова № 1550 від 15 жовтня 2012 року, м. Київ
Про зміни в складі окружних виборчих комісій з виборів народних
депутатів України 28 жовтня 2012 року

№
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Строк
виконання
заходу

Головний розпорядник коштів / Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість), тис.
грн, у т. ч.:

Очікуваний результат

1 Розроблення правового,
нормативного та
методичного забезпечення

Розроблення програми створення (оновлення)
містобудівної документації відповідно до вимог
законодавства та нормативноBтехнічних документів

2013 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

300,0 Розроблення програми створення (оновлення) містобудівної
документації відповідно до вимог законодавства та нормативноB
технічних документів.

Розроблення та прийняття відповідно до
повноважень органу місцевого самоврядування
правових актів, що визначають правову основу
створення та ведення містобудівного кадастру на
підставі державних норм і правил

2013 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

200,0 Прийняття нормативноBправових актів та нормативних документів,
що визначають правову нормативну основу створення та ведення
містобудівного кадастру

Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані
яких передбачається ввести до містобудівного
кадастру

2013 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

320,0 Проведення інвентаризації наявних матеріалів, дані яких
передбачається ввести до містобудівного кадастру, систематизація
даних, їх аналіз та структуризація

2 Формування програмноB
технічних комплексів

Розробка технікоBробочого проекту відповідних
компонентів системи та системи в цілому

2013 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

295,0 Розроблення технікоBробочого проекту відповідних компонентів
системи та системи в цілому

Придбання та встановлення технічного комплексу
геоінформаційної системи та геопорталу
містобудівного кадастру

2013 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

1500,0 Встановлення серверного та комп'ютерного обладнання, придбання
космічного знімку високої просторової роздільної здатності (<1 m)
на територію міста Києва

Розроблення уніфікованої системи електронного
документообігу для кадастрового обліку та обміну
кадастровими даними

2013B2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

300,0, ут.ч.: 
2013B150,0 
2014B100,0 
2015B50,0

Розроблення уніфікованої системи електронного документообігу
для кадастрового обліку та обміну кадастровими даними

Організація системи захисту інформації та доступу до
інформаційних ресурсів містобудівного кадастру

2013B2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

3000,0, у т.ч.: 
2013B2000,0 
2014 B 500,0 
2015B500,0

Впровадження системи захисту інформації та доступу до
інформаційних ресурсів

Встановлення та розроблення програмного
забезпечення геоінформаційної системи та
геопорталу містобудівного кадастру

2013B2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

4951,0, ут.ч.: 
2013 B1388,0 
2014B2898,0 
2015B665,0

Встановлення прикладного програмного забезпечення,
розроблення системи стратегічного планування транспортних
потоків

Формування інформаційних ресурсів містобудівного
кадастру та введення в експлуатацію
геоінформаційної системи і геопорталу
містобудівного кадастру

2013B2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

31900,0 у т.ч.: 
2013B11163,0 
2014B11902,0 
2015B8835,0

Організація первинного отримання та введення даних. Створення
бази даних та шарів щодо затверджених містобудівних програм,
схеми, проекти розвитку інфраструктури, охорони пам'яток історії,
культури та природи, планувальні обмеження на підставі
містобудівної документації тощо. Створено систему первинних
просторових одиниць, реалізовано систему функціональних
показників елементів міста, метричних та фізичних показників
міського середовища

Розробка топогеодезичної основи в М1:2000 столиці
України B міста Києва

2013 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

18 000,0 Здійснення розробки цифрової топогеодезичної основи в М 1:2000
м. Києва

3 Організація робіт з
інформаційного наповнення
баз даних

Удосконалення діяльності Служби містобудівного
кадастру

2014B2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

4720,0 у т.ч.: 
2014B2720,0 
2015B2000,0

Створення сервісноBорієнтованої ІПС СМК, що дозволить суттєво
розширити функціональність системи шляхом додавання нових
сервісів. Здійснення здачі системи та проведення дослідної
експлуатації окремих компонентів системи та системи в цілому.
Скориговано та вдосконалено складові системи та систему в цілому
за результатами дослідної експлуатації

Організація робіт з планового введення даних до баз
даних містобудівного кадастру та формування і
видача на запит кадастрових документів та довідок

2013B2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

3150,0, у т.ч.: 
2013B500,0 
2014 B 2000,0 
2015B650,0

Здійснення роботи з планового введення даних до баз даних
містобудівного кадастру (переведення даних у цифровий формат)
та формування і видача на запит кадастрових документів та довідок

4 Формування інформаційноB
комунікаційної системи
обміну інформацією

Встановлення комунікаційних каналів обміну
інформацією з розподіленими базами даних

2014B2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

3650,0, у т.ч.: 
2014B3000,0 
2015B650,0

Створення внутрішнього геопорталу АПС СМК як платформи
організації інформаційної взаємодії органів самоврядування міста

Створення системи постійного забезпечення органів
виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, зацікавлених підприємств, установ,
організацій і громадян містобудівною інформацією

2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

3545,0 Створення зовнішнього геопорталу АПС як засіб інформування
загалу щодо містобудівної документації, стану виконання
містобудівних проектів та тематичних карт ситуаційної
поінформованості щодо стану сталого розвитку міста

Запуск системи опрацювання регламентних запитів 2013B2015 Головне управління містобудування та
архітектури

Бюджет м.
Києва

1500,0, у.т.ч.: 
2013B500,0 
2014B500,0 
2015B500,0

Налагодження системи опрацювання регламентних запитів. Введено
систему в дію (промислову експлуатацію)

5 Організація функціонування
Служби містобудівного
кадастру

Експлуатація геоінформаційної системи
містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного
кадастру, введення інформаційних ресурсів
містобудівного кадастру

2015 Головне управління містобудування та
архітектури  

Бюджет м.
Києва

99,0 Налагодження системи наповнення та обслуговування
Містобудівного кадастру міста Києва. Супровід системи в процесі
експлуатації

Всього фінансування Програми на 2013B2015 роки Бюджет м.
Києва

77430,0

Розглянувши подання суб'єктів внесення кандидатур до

складу окружних виборчих комісій з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року про заміну членів

окружних виборчих комісій, відповідно до пункту 1 частини

другої статті 13, частин першої � третьої, п'ятої � сьомої статті

26, частин п'ятої � сьомої, десятої, одинадцятої статті 27,

пункту 2 частини третьої, частин четвертої, п'ятої, сьомої,

десятої статті 37, підпункту 1 пункту 4 розділу XV Закону

України "Про вибори народних депутатів України",

керуючись статтями 11 � 13, пунктом 17 статті 19 Закону

України "Про Центральну виборчу комісію". Центральна

виборча комісія 

постановляє:
і. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з

виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року,

утворених відповідно до постанови Центральної виборчої

комісії від 26 серпня 2012 року № 604 "Про утворення

окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України 28 жовтня 2012 року", згідно з додатками 1�9.

2. Окружним виборчим комісіям з виборів народних

депутатів України 28 жовтня 2012 року, до складу яких

вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у

визначений цими комісіями спосіб.

3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати

відповідним регіональним друкованим засобам масової

інформації для опублікування у семиденний строк від дня її

прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів

народних депутатів України.

4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб�сайті

Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії

В. ШАПОВАЛ

Додаток 9

до постанови Центральної 

виборчої комісії

від 15 жовтня 2012 року № 1550

ЗМІНИ 
в складі окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів

України 28 жовтня 2012 року
місто Київ

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу № 214

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Попова Марина Вікторівна, 1988 року народження � від

Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО" (у зв'язку із

внесенням подання про заміну члена виборчої комісії

суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було

включено до складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:

Сергеєва Юлія Йосипівна. 1966 року народження � від

Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО".

Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу № 218

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Дзизиль Марія Василівна, 1973 року народження � від

Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ" (у зв'язку із внесенням

подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за

поданням якого кандидатуру такого члена було включено до

складу виборчої комісії).

Включити до складу комісії:
Ґуля Віталій Сергійович. 1985 року народження � від

Політичної партії "Молодь до ВЛАДИ".

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Заступник міського голови — секретар Київради Г.Герега  

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2008 № 310
Розпорядження № 1195  від 11 липня 2012 року 

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в межах функцій органу місцевого
самоврядування:

1. Викласти пункт 3 розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2008 №
310 "Про підвищення рівня безпеки та умов дорожнього руху на проїзній
частині вулично!шляхової мережі м. Києва при переїзді через трамвайні
колії, на окремих ділянках колій та вузлах" в новій редакції:

"3. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у
встановленому порядку подати до Головного управління економіки та
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт,

зазначених в пункті 1 цього розпорядження, до Програми соціально!
економічного розвитку міста Києва на 2012 та наступні роки".

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з
розподілом обов'язків.

Виконуючий обов'язки голови О. Мазурчак

Про внесення змін до розпорядження 
виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 14.07.95

№ 334
р
Розпорядження № 1148 від 4 липня 2012 року 

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" та враховуючи заяву настоятеля, голови
парафіяльної ради, голови парафіяльних зборів Грецької релігійної громади Української Православної Церкви парафії Святої
великомучениці Варвари у Дарницькому районі м. Києва від 03.05.2012 та протокол парафіяльних зборів зазначеної релігійної
громади від 25.01.2012 № 1, в межах функцій місцевого органу виконавчої влади:

1.Зареєструвати зміни до Статуту Грецької релігійної громади
Української Православної Церкви парафії Святої великомучениці Варвари
у Дарницькому районі м. Києва, зареєстрованого розпорядженням
виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від
14.07.95 № 334!р "Про реєстрацію Статуту релігійної громади Грецької
Православної Церкви парафії Святої великомучениці Варвари у
Дарницькому районі м. Києва", виклавши його в новій редакції, що
додається.

2. Внести зміни до заголовка та абзацу першого розпорядження

виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від
14.07.95 № 334!р замінивши слова: "релігійної громади Грецької
Православної Церкви парафії Святої великомучениці Варвари у
Дарницькому районі м. Києва" словами: "Грецької релігійної громади
Української Православної Церкви парафії Святої великомучениці Варвари
у Дніпровському районі м. Києва".

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації
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CУСПІЛЬСТВО
Хрещатик 19 жовтня 2012 року

Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

З 18 по 22 жовтня Києві вчетвер-
те поспіль ор анізов ють Міжнарод-
ний фестиваль ласичної м зи и
“ChamberArtMusic”. За традицією, в
рам ах заход вист пають провідні
раїнсь і та європейсь і солісти,
амерні ансамблі, а та ож відб -
ваються бла одійні майстер- рси
для раїнсь их ст дентів за частю
авторитетних європейсь их м зи-
антів.

Цьогоріч серед учасників фестивалю — солісти

Денис Северин (віолончель, Швейцарія), Клаудіо

Мартінес Менер (фортепіано, Іспанія), Стефан

Реті (флейта, Франція), Михайло Гайдук (труба,

Росія), Національний камерний ансамбль “Київ*

ські солісти” та струнний квартет “Collegium” у

складі Ігоря Завгороднього (скрипка), Тараса

Яропуда (скрипка), Максима Грінченка (альт) та

Юрія Погорецького (віолончель), а також ан*

самблі за участю молодих українських виконав*

ців, лауреатів міжнародних конкурсів Катерини

Бойчук (скрипка), Владислави Крускаль (форте*

піано), Ірини Лаптінової (флейта), Андрія Макія

(альт), Наталі Яропуд (віолончель).

“Три попередні фестивалі ми проводили під

тією чи іншою назвою і дотримувались певної

стилістики. Були романтика, бароко, класицизм,

звучала й сучасна музика,— розповідає художній

керівник фестивалю Юрій Погорецький.— В

цьому році вирішили не давати загальної “про*

грами”, а провести фестиваль тематичних кон*

цертів. Ми продовжуємо традицію монографіч*

них проектів: в минулому році був гайднівський

проект, у позаминулому — концерт, присвячений

Вівальді, а в цьому році це проект Моцарта”.

“Київські солісти” гратимуть без диригента.

Не тому, що він не потрібен, а для того, щоб від*

творити момент ансамблевої гри без нього як це

було в часи Моцарта”. У рамках фестивалю про*

звучать два тематичні концерти. 20 жовтня у Ко*

лонному залі Національної філармонії України

представляють концерт “Вольфганг Амадей

Моцарт, погляд із XXI століття”, а 22 жовтня —

“Романтичний квінтет”, де буде представлено

квінтети Йоганна Брамса і Франца Шуберта.

Однією зі складових фестивалю є обмін досві*

дом, навчальні проекти, спілкування з зарубіж*

ними музикантами. Зокрема віолончеліст Денис

Северин, професор Вищої школи музики в Же*

неві і Вищої школи мистецтв у Берні (Швейца*

рія), презентує авторський проект — концерт*

лекцію “Віолончельні сюїти Й.*С. Баха: аутенти*

ка і традиції”. Майстер*курси для студентів

НМАУ ім. П. Чайковського проведуть Клаудіо

Мартінес Менер, професор Вищої школи музики

в Базелі (Швейцарія) та Стефан Реті, професор

Вищої школи музики у Дрездені (Німеччина).

Завершиться фестиваль концертом “Музичні

метаморфози”, програма якого спеціально не

розголошується задля збереження інтриги, спіль*

ною акцією “ChamberArtMusic” та проекту

“Culture for Community”, що відбудеться в атріумі

готелю “Fairmont Grand Hotel

Господь Воскрес, але апостол Фома

не вірить. Та чи таке вже глибоке не*

вір’я апостола Фоми, як воно видаєть*

ся на перший погляд? На чому воно

ґрунтувалося і до чого привело апос*

тола Фому? Після детальної перевір*

ки, коли на власні очі побачив Вос*

креслого Господа, він з великою вірою

промовляє: “Господь мій і Бог мій!”.

“Ти — невіруючий Фома”: так за*

звичай називаємо людину, яка впер*

то не хоче прийняти правду, про яку

їй говоримо. Ця назва виникла на

підставі Євангельської розповіді про

святого апостола Фому. Було б, од*

нак, несправедливо, якби ми собі

уявляли, що святий апостол Фома

був зовсім без віри. Це не так.

В образі апостола Фоми ми може*

мо побачити всіх людей, які щиро

шукають Бога, можливо, трохи обе*

режних, але все ж таки готових

прийняти дар святої віри.

Можливо, що невірство святого

апостола Фоми зрозуміємо краще,

якщо порівняємо його з невірством

тодішніх релігійних представни*

ків — первосвящеників і старійшин.

Святий апостол Фома належить до

учнів Ісуса Христа, ходив разом з

Ним і слухав Його повчання. Те, що

він був глибоко відданим Христові,

засвідчує уривок з Євангелія, коли

Ісус вирішив іти до Юдеї, щоб вос*

кресити там Свого приятеля Лазаря.

Учні відмовляли Його, говорили про

небезпеку, яка Йому загрожує від не*

приятелів. Але святий апостол Фома

промовив до учнів: “Ходімо і ми з

Ним, щоб разом умерти” (Ін. 11. 16).

Якщо йдеться про вияв якоїсь не*

віри апостола Фоми у сьогодні*

шньому Євангелії, йому нема що за*

кинути. Бо він домагається лише до*

казу, який Христос вже дав іншим

апостолам, коли їм з’явився. Він

просто обережний, не відкидає

правди, але хоче тільки доказу. І ми

бачимо, що Ісус Христос у Своїй

ласці цей доказ йому дає. Святий

апостол Фома з вірою тут же визнає:

“Господь мій і Бог мій!”. А через де*

кілька років він свою віру і любов до

Господа підтвердить, коли прийме

мученицьку смерть за Христа.

Первосвященики та старші взага*

лі не висувають жодних умов, аби

увірувати в Христа. Від самого по*

чатку Його прилюдної діяльності

вони не визнають Його як Божого

Сина. Чудеса називають дією злих

духів (Мф. 12. 24). Лихословлять,

коли Він висить на Хресті, насмі*

хаються з Нього (Мф. 27. 42) і вос*

кресіння Його заперечують. Підку*

пили сторожу, щоб сказала, що Ісу*

сове тіло вкрали учні (Мф. 28. 11*

15). Ось таке було їхнє невірство і

відкидання правди.

Порівнюючи святого апостола

Фому з первосвящениками, усві*

домлюємо, що цей титул “невіру*

ючого” ми даємо йому несправедли*

во. Він пережив свою кризу віри, але

лише тому, що шукав правди і був

відкритий для Божої ласки.

Нехай все те, що було сказано

сьогодні, ще більше зміцнює нашу

віру у Воскреслого Христа. Для того,

щоби ми пізнали краще Бога, він

має дуже багато різних засобів. Але

сьогоднішньої неділі приступаємо

до Ісуса з покорою і з вірою промов*

ляємо: “Господь мій і Бог мій!”

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

Сьо одні свята Цер ва з ад є свято о апостола Фом ,
я ий не одраз повірив Вос ресіння з мертвих Іс са
Христа. Після Сво о Вос ресіння Іс с Христос з’явився
Своїм чням, пройшовши різь зачинені двері. Він по а-
зав їм Свої р и і но и, і ребра, пробиті списом. Тим
самим Спаситель робить можливим для чнів пере о-
нання правдивості Вос ресіння, шляхом вільної д м и
і завдя и цьом дося нення спасенної віри. Господь дає
їм змо навіть випроб вати вір — нехай очі бачать і
р и дотор аються, “...і не б дь невірним, а вірним!”.

Апостол Фома

У столиці розпочався 
фестиваль класичної музики
Кияни мають змогу почути твори Моцарта, Брамса, Шуберта

Профілактику боротьби з нарко*

манією вже давно проводять в укра*

їнських навчальних закладах. Діти

слухають лекції, які проводять спів*

робітники кримінальної міліції у

справах неповнолітніх. А нещодавно

таку роботу розпочали і представни*

ки управління по боротьбі з незакон*

ним обігом наркотиків. Начальник

УБНОН МВС України Олександр

Терещук завітав на зустріч з учнями

9—10 класів столичного ліцею

№ 241, (Голосіївський район). Із со*

бою керівник управління запросив і

лікаря психіатра*нарколога Влади*

слава Сову, який більше десяти років

практикує лікування цієї хвороби і

контролює діяльність 130 реабіліта*

ційних центрів по Україні.

Працівники МВС продемонстру*

вали учням двадцятихвилинний до*

кументальний фільм “Правда про

наркотики”. За день до зустрічі

школярів попросили написати най*

більш хвилюючі для них питання,

які вони соромляться поставити в

присутності своїх однолітків.

Записки були без підписів, що дава*

ло змогу школярам бути невпізна*

ними. Після перегляду фільму

близько десяти учнів виявили ба*

жання окремо поспілкуватися з

Олександром Терещуком та ліка*

рем. Зустріч тривала більше години

і, враховуючи кількість питань, які

задавали учні, була дуже вдалою.

“Такі зустрічі повинні стати нор*

мою і кожен місяць мають прово*

дитися по всіх школах у регіонах

України,— заявив Олександр Тере*

щук.— Звичайно, профілактику

наркоманії серед дітей проводять їх

батьки та вчителі, але коли до цієї

роботи підключимось ми разом з лі*

карями, психологами та соціальни*

ми працівниками — результат буде

ще ефективнішим. Адже лише

об’єднавши зусилля, ми зможемо

попередити та подолати цю страш*

ну “епідемію”

Правда про наркотики
У столичних школах проводять лекції з профілактики негативного явища
Юлія МУСТАШ
спеціально для “Хрещатика”

Нар оманія — це епідемія, я а з ожним ро ом наб ває
все більших обертів. За статисти ою, перші ро и до
цієї залежності роблять підліт и 13—15 ро ів. Та, на
жаль, це не ативне явище забирає до сво о полон ді-
тей віці від дев’яти до дванадцяти ро ів. З метою за-
побі ання нар оманії співробітни и правління по бо-
ротьбі з неза онним обі ом нар оти ів ор анізов ють
ш олах відповідні заходи.

Д Н Х Л П А Б Т Р

С О С Ю Р А С Б У

У Д Х Е Д И В І Г Л У

М Е Р Щ І С К Р А

С Е В А К У А Ц І Я М

Ь М И Т О Д Е Н Д Р О

К У Б Р И К У Н І К У М

А О К А С К А А Х

Відповіді на сканворд 

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

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчий ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь а місь а державна адміністрація)

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 86,50 в.м

на в л. Го олівсь ій, 48" літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 86,50 в.м.
Адреса: 03039, м. Київ, в л. Го олівсь а, 48, літ. "А".
Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Кер юча дире ція

Шевчен івсь о о район ".
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 7 ( р пи приміщень № 14) за альною

площею 86,50 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 629 742 (шістсот двадцять дев'ять тисяч сімсот

соро дві) ривні.
ПДВ — 125 948 (сто двадцять п'ять тисяч дев'ятсот соро вісім) ривень

40 опійо .
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 755 690 (сімсот п'ятдесят

п'ять тисяч шістсот дев'яносто) ривень 40 опійо .
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням

ПДВ — 75 569 (сімдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят дев'ять) ривень
04 опій и.

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

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

об'є та приватизації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією
права власності на об'є т, бере на себе по пець.
3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на
ористь Товарної біржі "Перша ніверсальна біржа "У раїна" біржовий збір
розмірі, що не перевищ є 5% від ціни продаж об'є та, я ий встановлю-

ється біржею.
4. А ціон б де проведено 09 листопада 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Предславинсь а,

б д. 12, зал № 4, Товарна біржа "Перша ніверсальна біржа "У раїна".
Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Предславинсь а, б д. 12, зал № 4, Товарна біржа "Перша ніверсаль-
на біржа "У раїна", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та пе-
редсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. Кінце-
вий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .
6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, спла-

ч ється на рах но № 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од
бан : 380805, од ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша
ніверсальна біржа "У раїна".
7. Грошові ошти в розмірі — 75 569,04 ривні, що становлять 10 відсот-
ів від почат ової ціни об'є та приватизації, вносяться на рах но
№ 26004160029 в AT "Райффайзен Бан Аваль", од бан : 380805, од
ЄДРПОУ: 35252391, отрим вач: Товарна біржа "Перша ніверсальна бір-
жа "У раїна".
8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9.Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03039,

м. Київ, в л. Го олівсь а, 48, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Предславинсь а, б д. 12, зал № 4,Товарна біржа "Перша ніверсаль-
на біржа "У раїна", тел. (044) 362-64-53, (094) 927-34-53.

Інформація
Про вивчення попит на здач в оренд вільно о нежитлово о приміщення.
Вивчається попит на здач в оренд вільно о нежитлово о приміщення імнат під офіси, я і

потреб ють ремонт за альною площею 1001,28 м2, розташованих за адресою: м. Київ, проспе т
а адемі а Палладіна, 32, а та ож що ла радіорелейно о зв'яз для встановлення антен за
адресою: Київсь а обл., Виш ородсь ий район, с.м.т. Димер, в л. Революції, 159, що переб вають
на балансі Інстит т еофізи и ім. С.І. С бботіна НАН У раїни.

Рин ова вартість майна с ладає : за імнати на 1 поверсі 959323,81 рн за площ 239,78 м2, за
імнати на 3, 4 поверсі 1892253,46 рн за площ 461,55 м2, за імнати на 4 поверсі 1378099,28 рн
за площ 299,95 м2, та за одне антеномісце 3719,33 рн відповідно до Звіт про незалежн оцін
майна станом на 30.09.2012 ро .

Почат овий розмір орендної плати за базовий місяць вересень становить 14389,20 рн за
площ 239,78 м2, 28385,33 рн за площ 461,55 м2, 20672,55 рн за площ 299,95 м2, та за одне
антеномісце на що лі радіорелейної лінії 3719,33 рн.

Орендна став а за офіси 18% , а за розташ вання антен 40% визначена відповідно до Методи и
розрах н орендної плати за державне майно та пропорції її розподіл , затвердженої постановою
Кабінет Міністрів У раїни від 04.10.95 р. № 786.

Заяви на часть он рсі з па етами до ментів до них приймаються протя ом
десяти робочих днів після оп блі вання о олошення в азеті "Хрещати " за адресою:
03680, м. Київ, проспе т а адемі а Палладіна, 32 , телефон 451-24-81.

Заяви та па ет до ментів подаються в о ремом онверті з написом "Заява про оренд " із
зазначенням наймен вання та місцезнаходження об'є та оренди .

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди орендодавець о олосить он рс
на право йо о оренди відповідно до вимо абз. 3 частини четвертої ст. 9 За он У раїни "Про
оренд державно о та ом нально о майна".

ОГОЛОШЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
відповідно до ст. 39 За он У раїни "Про вищ освіт "

о олош є он рс на заміщення посади ре тора
Київсь о о ніверситет імені Бориса Грінчен а

У он рсі мож ть брати часть ромадяни У раїни, я і вільно володіють
раїнсь ою мовою, мають вчене звання професора, на овий ст пінь до тора або
андидата на і стаж на ово-педа о ічної діяльності не менше десяти ро ів.

Термін подання до ментів продовж 14 днів, починаючи з 20 жовтня 2012 ро .

Особи, я і бажають взяти часть он рсі, подають : заяв про часть он рсі,
особовий листо з облі адрів з фото арт ою, автобіо рафію, опії паспорта,
до ментів про вищ освіт , на ові ст пені та вчені звання, списо оп блі ованих
на ових праць і винаходів, завірених встановленом поряд .

До менти надсилати на адрес : 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 307.

Телефон для довідо : 279-60-65.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси, матеріали тощо,
ЖБК "Зодчий" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій, розраховані з ідно з Поряд ом, затвердженим поста-
новою КМУ від 01.06.2011 № 869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації
на затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл
відповідають вимо ам розпорядження BO KMP (КМДА) від 09.03.2011 № 307.
Детальна інформація розміщена на інформаційних стендах під'їздах б дин за
адресою: в л. Дмитрівсь а, 24.

Тариф — 2,26 рн/м2 в місяць, для першо о поверх — 1,92 рн/м2 в місяць.
За важення і пропозиції приймаються на адрес : в л. Дмитрівсь а, 24 до

05.11.2012 р.

Санітарно-епідеміоло ічна станція Деснянсь о о район місті Києві
( од ЄДРПОУ 26267893)
Відповідно до на аз Міністерства охорони здоров'я У раїни від 21.09.2012р.

№ 176-О, Київсь ої місь ої санітарно-епідеміоло ічної станції від 09.10.2012р.
№40-адм, санітарно-епідеміоло ічної станції Деснянсь о о район місті Києві
від 10.10.2012 р. №45-адм повідомляємо про лі відацію санітарно-
епідеміоло ічної станції Деснянсь о о район місті Києві ( од ЄДРПОУ
26267893), розташованої за адресою: м. Київ, в л. Дань евича, 4.
Телефони для довідо 532-13-90.

Санітарно-епідеміоло ічна станція Святошинсь о о район м. Києва
( од ЄДРПОУ 05496974, юридична адреса: 04086, м. Київ, в л.Ольжича, б д.10-А),
повідомляє про припинення діяльності шляхом лі відації (на аз МОЗ У раїни від
21.09.2012 ро № 176-О, "Про лі відацію за ладів санепідсл жби м. Києва, що
належать до сфери правління МОЗ У раїни".

Лі відаційна омісія знаходиться за адресою: 04086, м. Київ, в л.Ольжича, б д. 10-А,
телефон для довідо : (044)453-80-46; (044)453-80-44; фа с (044) 453-80-38.

Заяви редиторів приймаються протя ом двох місяців з дня п блі ації о олошення
за адресою: 04086, м. Київ, в л. Ольжича, б д. 10-А.

Санітарно-епідеміоло ічна станція Солом'янсь о о район міста
Києва ( од ЄДРПОУ 05496968), повідомляє про припинення діяльності шляхом
лі відації на підставі на аз Міністерства охорони здоров'я У раїни від
21.09.2012 № 176-О. Лі відаційна омісія знаходиться за адресою: адреса:
в л.Са са ансь о о, 107, м. Київ, 01032, тел./фа с.(044) 289-54-49, олова
лі відаційної омісії Лозовий Михайло Петрович. Заяви редиторів
приймаються протя ом двох місяців з дня оп блі вання о олошення.

Санітарно-епідеміоло ічна станція Голосіївсь о о район міста Києва

( од ЄДРПОУ 26314440) повідомляє про припинення діяльності шляхом

лі відації. Лі відаційна омісія знаходиться за адресою: 03040, м. Київ, в л. Ло-

моносова, 10. Претензії редиторів приймаються протя ом 2 (двох) місяців з

дня оп блі вання о олошення.

Телефон для довідо : 258-44-35, 258-42-61.

Повідомляється про ви ли до Деснянсь о о районно о с д м. Києва

(м. Київ, проспе т Мая овсь о о, 5-в) Стельмаха Оле сандра Сер ійовича та Короля

Сер ія Васильовича в я ості відповідачів цивільній справі № 2-4852 за позовом

Ребено Владислав Оле сандрович про стя нення бор за до овором пози и.

Роз ляд справи призначено на 08.11.2012 p., об 11.00 ( аб. 35).

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності територіальної ромади міста Києва

та віднесений до сфери правління Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 03020,
просп. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна адміністрація.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 03020, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41, Солом'янсь а районна в місті Києві державна
адміністрація, відділ з питань майна ом нальної власності, імн. №№352, 359, телефони для довідо : 207-09-31, 207-09-32.

№
з/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Місце знаходження
Хара те-
ристи а

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма симально
можливий стро

оренди

1 2 3 4 5 6 7

1 КП "Дире ція з правління та
обсл ов вання житлово о фонд "
Солом'янсь ої районної в місті
Києві державної адміністрації

(03186, м. Київ,
в л. Соціалістична, 6,

тел. 249-46-96,
фа с 249-48-18)

в л. Виборзь а, 38/19 І поверх 121,5
Розміщення офісних приміщень
ор анізацій інших видів діяльності

2 ро и 364 дні

2 в л. Смілянсь а, 8 І поверх 25,3
Розміщення тор овельно о об'є т
з продаж продовольчих товарів,
рім товарів піда цизної р пи

2 ро и 364 дні

3 в л. Єревансь а, 19 цо оль 40,9
Розміщення тор овельно о об'є т

з продаж товарів дитячо о
асортимент

2 ро и 364 дні
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Спортивні новини

Спортивне життя.За проведення ІІІ Юнацької
Олімпіади�2018 боротимуться 5 міст
Міжнародний Олімпійсь ий Комітет о олосив 5 міст- андидатів, я і

боротим ться за право проведення III Юнаць их Олімпійсь их і ор
2018 ро . Стати столицею І ор претенд ють: Б енос-Айрес (Ар енти-
на), Глаз о (Вели обританія), Гвадалахара (Ме си а), Меделін (Ко-
л мбія), Роттердам (Голландія). Після подачі заяв и, я всі охочі ма-
ли надіслати до 15 жовтня цьо о ро , старт є чер овий етап. Гр па
МОК на чолі з оловою Комісії атлетів Кла дією Бо ель аналіз вати-
м ть всі надані до менти і от ватим ть відповідні доповіді. На їх ос-
нові ви он ом Міжнародно о Олімпійсь о о Комітет виріш ватиме,
я і міста проходять наст пний т р. 4 липня 2013 ро в Лозанні о о-
лосять місто, я е 2018 році прийме себе III літні Юнаць і Олімпій-
сь і і ри

Бокс. Олександр Усик та Василь Ломаченко 
виступатимуть у напівпрофесійній лізі
У раїнсь і трі мфатори Олімпіади Василь Ломачен о і Оле сандр

Уси б д ть вист пати під е ідою напівпрофесійної бо серсь ої лі и
WSB за оманд “У раїнсь і отамани”. WSB — це лі а напівпрофесій-
но о бо с , де бої с ладаються з п’яти ра ндів, а спортсмени вист -
пають без захисних шоломів. Зма ання WSB б д ть проводитися під
е ідою Міжнародної асоціації любительсь о о бо с (АIBA). На даний
момент лі а с ладається з 12 оманд, поділених на дві р пи. Свій
перший поєдино “У раїнсь і отамани” мають провести 16 листопада
на своїй території проти оманди з Казахстан

Футбол. Збірна Польщі зіграла внічию 
зі збірною Англії
Вчора зі рали перенесений через не од матч національні оманди

Польщі та Ан лії. С перни и збірної У раїни з ф тбол по р пі Н від-
бір ово о ци л ЧС-2014 розійшлися миром. На ол представни а
Ан лії Уейна Р ні, я ий б в забитий першом таймі, осподарі поля
з міли відповісти точним даром захисни а Каміла Галі а за 20 хвилин
до фінально о свист а. Відта сит ація р пі Н ви лядає наст пним
чином: збірна Ан лії, набравши 8 очо в 4 матчах, продовж є займати
перш сходин , але і збірна Чорно орії (7 очо , 3 ри) і збірна Поль-
щі (5 очо , 3 ри) мож ть потіснити підопічних Роя Ходжсона. Далі йде
збірна Молдови з 4 оч ами в 4 і рах, потім раїнсь і ф тболісти (2 оч-
и, 3 ри) і зами ає таблицю а тсайдер зма ань національна оманда
Сан-Маріно — 0 очо 3 матчах

Бойові єдиноборства. Українські спортсмени
здобули 12 нагород на юніорському чемпіонаті
світу
Нещодавно місті Нови Сад (Сербія) завершився чемпіонат світ

серед юніорів з одзю-рю арате. Наші юні аратисти цих зма аннях
продемонстр вали висо ий лас та привезли додом за різними ви-
дами про рам 12 медалей: дві з них золоті, шість срібних та чотири
бронзових

Температура +6°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 91%

Температура +14°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 74 %

Температура +9°С

Атм. тиск 753 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 92 %

Прогноз погоди на 19 жовтня 2012 року

ОВНИ, життя пре расне, не падайте д хом, пле айте в серці
любов та заці авленість до всьо о ново о, неординарно о, др -
жіть з ризи ом. Збаланс йте “хоч ” і “можна”, ви залежні від ре-
с рсів та інтересів оточення, том аби не стати під абл чни ом,
створіть армонійний діловий (шлюбний) союз для співпраці на
підґр нті довіри, об’єднайтеся з силлями, фінансами, дотрим -
ючись персональних орієнтирів.
ТЕЛЬЦІ, раціонально підійдіть до теми партнерства, нині за-

ладається ф ндамент співпраці на майб тній рі . З им тя н -
ти робоч лям — в рай важливо, постарайтеся влитися в до-
свідчен професійн ділов оманд , об’єднан спільними мате-
ріальними та д ховними інтересами, др жбою.
БЛИЗНЯТА, тримайте себе в р ах, не аряч йте з привод

дрібниць, бо поряд є люди, налаштовані вороже. А зап с ати
махови онфронтації просто без л здо. Це боротьба з собою.
Постарайтеся армонійно вписатися в сл жбов ієрархію, ви во-
лодієте ні альним психоло ічним ч ттям, оловне вчасно с о-
ристатися цим даром.
РАКИ, ви центр Всесвіт , нав оло я о о обертаються ала ти-

и, жадання поп лярності величезне і ви її отримаєте. Творіть,
охайтеся, флірт йте, д х азартної боротьби, он ренції насна-
ж є, в ці моменти вас наповнює б рхлива енер ія, виростають
рила. Я що хтось припав до серця, не пасіть задніх, а боріться.
ЛЕВИ, радо опі йтеся сім’єю, домашній лопіт, а особливо

стос н и “бать и-діти” — святе, тр діться з творчим натхнен-
ням, блис че ви онання по ладених на вас зобов’язань — за-
пор а щастя й дачі. Доленосний ве тор проля ає через сім’ю,
оселю, любіть та шан йте домочадців і все вас с ладеться я -
най раще.
ДІВИ, ваші вітрила над ває вітер спішних змін, оли чо ось

д же хочеться, не бійтеся ризи , а сміливо дерзайте! Чарів-
ність, прозорливий роз м, ма ія слова, блис ча ом ні абель-
ність зроблять вас невразливими для он рентів, вірт озним
равцем на життєвій арені, а оловне, серед сильних світ цьо-
о ви в фаворі! В ритичні моменти завжди знайдеться спонсор
чи заст пни .
ТЕРЕЗИ, всередині вас приховані величезні рес рси для

створення щасливо о б ття. Чим більше віддасте, тим більше
отримаєте — “р а дающе о не ос деет”. Це допоможе дося -
ти рівнова и між д ховними цінностями і матеріальними потре-
бами. Не зловживайте сл жбовими привілеями, ви ористов йте
владні важелі задля бла а людей і про власні запити не заб -
вайте.
СКОРПІОНИ, ви яс рава впливова особа, але один в полі не

воїн, зараз слід пере лян ти мови співпраці, внести оре тиви
до старих домовленостей і поставити їх на творчі рей и. Тіль и
здорові відносини з оле ами задовольнять ваші либинні емо-
ційні потреби і ріплять омфортний мі ро лімат робочом
оле тиві.
СТРІЛЬЦІ, для вас сім’я — це бойова з ртована оманда,

особлення зрілості і оптимізм , транслятор бла одаті, і з нею
ви зобов’язані дося ти повно о взаємороз міння. Я що вини а-
ють розбіжності, це добре, назовні виходить психоло ічний не-
атив, образи тан ть, відносини очищаються і в оселі віднов-
люється армонія. Тіль и стрим йте войовнич запальність!
КОЗОРОГИ, нав оло вас “ равітаційне” др жнє поле, і всі, хто

потрапив в йо о ма нетичн а р , отові розділити ваші інтере-
си і дихати одним повітрям. Нічо о дивно о, ви неординарна са-
модостатня особа, з я ою ці аво, інтеле т фонтан є, оловне
— тримати в р ах ермо влади і не дати собою маніп лювати.
Ви поводир і р шійна сила в оле тиві, шлюбном союзі.
ВОДОЛІЯМ поталанить розширити сфер ділово о вплив ,

розба атіти завдя и ч дово розвиненій інт їції плюс впливовим
с спільним зв’яз ам і професійній майстерності. Тіль и не чіп-
ляйтеся до рідні з рити ою і тримайтеся від ле оважно о
марнотратства. Гроші повинні працювати і примнож ватися, ро-
з мно в ладайте фінанси в бла і справи, тоді джерела приб т-

не вичерпаються. І тримайтеся др зів, д х братерства зце-
мент є ваш др жб .
РИБИ, я що вас з’явилася перспе тивна ідея, не зволі ай-

те, саме час дати їй п тів в життя, не бійтеся, що б де про-
мах, либше обмір йте, пра тично зважте, і все піде я по мас-
л , зараз ви на вірном шлях , де помил и ви лючені. Головне
не зр йн вати довір людей, захоплених вашою доброзичливіс-
тю, чесністю, м дрістю

Любов ШЕХМАТОВА, 
астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  2 1 – 2 7  Ж О В Т Н Я

ранок день вечір

Київ прийняв ІІІ Спортивний
Конгрес України
Під час форуму обговорювалися актуальні питання, які стосуються
популяризації активного та здорового способу життя в державі

Створення гідних умов для роз�

витку фізичної культури та спорту

давно є одним із найпріоритетніших

напрямків роботи влади. Про це у

своєму вступному слові зазначив

Президент України Віктор Януко�

вич. Символічно, що саме чинний

глава держави ще у 2004 році був іні�

ціатором проведення першого конг�

ресу, який став важливим заходом у

визначенні стратегії розвитку спор�

тивної галузі. “Сьогодні вкрай акту�

альним завданням є утвердження

здорового способу життя серед на�

селення, а особливо серед дітей та

молоді. І ми посилено будемо пра�

цювати у цьому напрямку. В Україні

будуються спортивні об’єкти та

майданчики, кількість яких зросла

майже на 2000, що дає чудову мож�

ливість залучити більшу частину на�

селення до активного відпочинку”,

— зазначив Віктор Янукович.

Звичайно, Президент України

торкнувся і проблем розвитку спор�

ту і фізичного виховання в державі.

“Я не можу сказати, що мене повні�

стю влаштовує існуюча ситуація в

країні. Особливо це стосується зако�

нодавчої та нормативно�правової

бази. У світі існує практика заохо�

чення інвесторів, які спрямовують

капітал у розвиток фізкультури та

спорту. Звичайно, у нас існують яс�

краві приклади такої співпраці, але

вони поодинокі. Нам потрібно ство�

рити, як�то кажуть, цивілізовані

правила гри для залучення мецена�

тів у створення спортивних об’єктів

і першим кроком для цього стане

прийняття відповідного законодав�

чого рішення”, — підсумував глава

держави.

Разом з тим Віктор Янукович не

міг не відзначити й успішне прове�

дення чемпіонатів світу з фехту�

вання, спортивної гімнастики, пе�

регонів Формули�1 на воді, а також

фінальної частини футбольного

Євро�2012, які проходили у столи�

ці. Зі свого боку голова КМДА

Олександр Попов наголосив на не�

обхідності популяризації розвитку

масового спорту, адже лише за та�

кої умови можливі високі досяг�

нення і на професійному рівні.

“Великий спорт починається з ма�

сового спорту. Тому перше, що ми

повинні зробити, це впорядкувати

майданчики поруч із будинками, у

школах та дитсадках, але при цьо�

му, безумовно, розвивати й інфра�

структуру спорту високих досяг�

нень. Це непросте питання, бо во�

но високовартісне, і не може бути

реалізоване швидко, але ми до цьо�

го прагнемо. Я переконаний, най�

ближчим часом Київ стане сприят�

ливим для розвитку як масового

так і професійного спорту”, — за�

уважив Олександр Попов.

Приємними для учасників конг�

ресу стали і привітання Президента

МОК Жака Рогге, які зачитав голов�

ний олімпієць країни Сергій Бубка.

У своєму листі пан Рогге відзначив

значний здобуток українських

спортсменів на ХХХ Олімпійських

іграх, а також вагомий внесок віт�

чизняного Національного олімпій�

ського комітету в популяризації

олімпійських ідеалів та пропаганді

олімпійських цінностей.

На завершення очільник НОК

України Сергій Бубка висловив спо�

дівання на плідну роботу у вирішен�

ні найактуальніших питань щодо

пропаганди здорового способу жит�

тя серед населення, а також вибудо�

вування стратегії розвитку вітчизня�

ного спорту на найближчі 10 років.

“Лише у посиленій співпраці ми

зможемо підняти імідж фізичного

виховання та спорту не лише в

Україні, а й в усьому світі”, — заявив

пан Бубка
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Цей день в історії 19 жовтня

1097 – на раді нязів в Любе-
чі під ерівництвом Володимира
Мономаха б ло за онено роз-
ділення Р сі на дільні нязівс-
тва
1875 – в доповіді на засіданні

фізично о товариства при Петер-
б рзь ом ніверситеті Дмитро
Менделєєв вис н в ідею аерос-
тата з ерметичною ондолою
для дослідження висотних шарів
атмосфери
1988 – перший політ здійснює

ба атоцільовий вертоліт Ка-126,
створений в КБ Камова
2000 – в Нью-Йор від рився

філіал знаменито о м зею Ма-
дам Тюссо. Оздоба м зею ош-
т вала йо о творцям 50 мільйо-
нів доларів. Нова е спозиція
с ладається з 200 вос ових фі-
р

Відповіді на с анворд
на 7-й стор.
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жартів (міф.)
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Учасни и ІІІ Спортивно о Кон рес У раїни об оворювали страте ію розвит вітчизняно о спорт на найближчі 10 ро ів

Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Вчора Київ чер овий раз
став центром спортивно о
життя раїни — в столиці
відб вся ІІІ Спортивний
Кон рес У раїни. Учасни и
заход , в я ом взяли
часть Президент У раїни,
очільни Європейсь их
олімпійсь их омітетів,
Президент НОК У раїни,
олова КМДА, а та ож о-
лова Держсл жби сім’ї,
молоді та спорт об ово-
рювали низ найа т аль-
ніших питань щодо поп -
ляризації а тивно о та
здорово о способ життя
серед населення. Та ож
йшлося про страте ію
розвит вітчизняно о
спорт на найближчі
10 ро ів.
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