
Як працюватиме міський 
транспорт у святкові дні
На маршрутах збільшать кількість автобусів та тролейбусів, 
а потяги метро ходитимуть до світанку

Новорічний презент 
для маленьких киян
Після капітального ремонту в столиці відкрили три лікувальні басейни

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

В Оболонсь ом районі міста меш ає
майже 57 тисяч дітей, 15 тисяч з я их
переб вають на облі в Центральній
районній дитячій полі лініці. Ба ато хто з
них потреб є проведення терапевтичних
заходів, та й просто оздоровчих проце-
д р для підтримання ім нітет . Одна
відділення відновлювально о лі вання на
базі цьо о медза лад , де можна б ло їх
забезпечити, тривалий час переб вало в
досить занедбаном стані. Вчора після
ре онстр ції йо о рочисто від рив о-
лова КМДА Оле сандр Попов.

Як розповіла “Хрещатику” головний лікар Централь�

ної районної дитячої поліклініки Оболонського району

Людмила Дудка, приміщення не бачило ремонту 26 ро�

ків — від того часу, як, власне, і було побудоване. Тож в

останні роки діти отримували відновлювальну терапію в

несприятливих умовах. Завдяки підтримці міської та

районної влади цього року в закладі вдалося виконати

капітальний ремонт. Тож відтепер маленькі оболонці

мають змогу проходити всі необхідні процедури та на�

вчатися плаванню в трьох сучасних басейнах.

“Діти у нас починають плавати з одного місяця від

народження. У віці 2—3�х місяців малеча має змогу

займатися разом із батьками. Діють також окремий

басейн для трохи старших діток — 5—6�ти років, і для

підлітків — третій, найбільший басейн. Такі водні

процедури вкрай важливі для малечі із захворюван�

ням нервової системи та опорно�рухового апарату. І

охочих у нас достатньо. Для персоналу, дітей та їхніх

батьків реконструкція такого відділення — це дуже

визначна подія. Сподіваємося, що маленьким

відвідувачам такий подарунок буде в радість, адже ми

працюємо заради їхніх посмішок та щасливого май�

бутнього”, — зазначила пані Дудка.

Під час ремонту на об’єктах було замінено покриття

чаш та встановлено нову трирівневу систему очищення

води. Рідина проходить замкнутий цикл циркуляції —

збирається в басейні, проходить фільтрацію та повер�

тається чистою назад у чашу. До речі, дезінфекція води

проводиться спеціальними хімічними реагентами, що її

знезаражують. Для їх точного дозування басейни осна�

щені автоматичними станціями, які самостійно дозують

ці реагенти. Цікаво, що впровадження нових технологій

дозволить лікувальній установі у десятки разів скороти�

ти витрати води.

Окрім того, тут відремонтували внутрішні стіни та

стелю, встановили нові вікна й двері. Також було онов�

лено коридорне приміщення відділення відновлюваль�

ного лікування та вентиляцію, що в свою чергу дасть

змогу збільшити час експлуатації водяних споруд і по�

кращити в них мікроклімат.

З душею зроблений ремонт дуже сподобався малень�

ким відвідувачам закладу. Так, мама Оксана свого сина

Марка вчить плавати з двомісячного віку — зараз хлоп�

чику 1,7 року і він із задоволенням хлюпається у віднов�

леному басейні. “Раніше тут справді все було сіре та по�

хмуре, а зараз дуже яскраве, просто сяюче, що дуже по�

добається моєму малюку. Та й якість води значно покра�

щилася, вона набагато чистіша”, — розповіла “Хреща�

тику” пані Оксана.

У відділенні, загальна площа якого складає 858 м2, пра�

цюють масажний кабінет і кабінет спелеотерапії, де від�

творена особлива атмосфера природних соляних печер —

ефективний прийом у лікуванні бронхіальної астми.

Медичну установу відвідав голова КМДА Олександр

Попов. Він ознайомився з умовами, в яких проходять

реабілітацію та зміцнюють імунітет діти, й зауважив ва�

гомість цієї події для всієї малечі району та їх батьків.

“Профілактика захворюваності та оздоровлення най�

менших мешканців столиці — надзвичайно важлива те�

ма, якій ми приділяємо особливу увагу. В Києві діє

окрема програма, що передбачає відновлення роботи та

відкриття нових оздоровчих басейнів в усіх районах міс�

та. Сьогоднішня подія — це лише перші кроки у на�

прямку амбітних планів, які ми ставимо перед собою

щодо розвитку мережі лікувально�профілактичних ба�

сейнів у столиці”, — зазначив Олександр Попов

Відтепер малень і оболонці мають змо проходити всі необхідні медичні процед ри та навчатися плаванню трьох с часних басейнах

Ігор УСИК: 
"Податкова міліція бачить своє
першочергове завдання в
наповненні бюджету" 

СТОР. 4 

Усі на ялинку! 
"Хрещати " зібрав враження про оловне новорічне
дерево раїни відомих політи ів, а торів та
спортсменів
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ДАІ закликає водіїв бути пильними
за кермом 

За інформацією Гідрометцентр , в столиці й надалі
спостері атиметься с ладнення по одних мов:
очі ється підвищення температ ри, місцями
налипання мо ро о сні
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У номері

Новини

Майже 370 тисяч киян впродовж
року отримували матеріальну 
допомогу 
Цьо о ро в рам ах про рами “Т рбота. Наз -

стріч иянам” на виплати соціально незахищеним
меш анцям столиці б ло витрачено 225 мільйонів
ривень. Матеріальн допомо надано 22-м ате-
оріям ромадян, а це майже 370 тисяч осіб. Та і
дані озв чила, підбиваючи підс м и 2012 ро , за-
ст пни начальни а ГУ праці та соціально о захист
населення Ірина Стар в про рамі “Столиця” на
ТРК “Київ”. Про рамою б ли передбачені заходи
щодо забезпечення інвалідів і осіб похило о ві , а
та ож жіно , я им зроблено мастоптомію,— проте-
зами, засобами реабілітації, перес вання та с лад-
но о протез вання. Вперше в 2012 році придбані
для інвалідів зор одинни и, телефони та ма ніто-
ли. “У 2012 році б ло запроваджено надання адрес-
ної матеріальної допомо и о ремим ате оріям ро-
мадян. Крім то о, за рах но місь ої про рами “Т р-
бота” оплачено 1695 п тіво для оздоровлення ве-
теранів війни та праці, дітей війни і ромадян, я і
постраждали внаслідо Чорнобильсь ої атастро-
фи”,— зазначила пані Стар . Ще одним значним
здоб т ом соціальній сфері цьо о ро стало за-
вершення впровадження пілотно о прое т “Карт а
иянина”. Власни и та ої арт и отримали можли-
вість безоплатно їздити в метрополітені, п вати в
ом нальних апте ах “Фармація” лі и иївсь их ви-
робни ів із 25 % зниж ою. Вже наст пно о ро
план ється нарахов вати на “Карт иянина” мате-
ріальн допомо від місь ої влади. Крім то о, арт-
а допома ає вести чіт ий облі піль ови ів

Святкові новорічні заходи 
відбудуться в усіх районах столиці
Та , Голосієво провед ть ци л новорічних про-
рам для ш олярів “Новий рі — це аз а, диво!
Хай же б де він щасливим!” Новорічні вистави три-
ватим ть з 25 до 29 р дня в Б дин дитячої та
юнаць ої творчості район , а 8 січня о 17.00 Б -
дин льт ри “Конча-Заспа”. Поблиз палац
льт ри “Дарниця” Новий рі з стрічатим ть нав-
оло рас ні-ялин и. Там же 19 січня, на Водохре-
ще, відб деться свят овий онцерт фоль лорних
оле тивів. Біля б дівлі Деснянсь ої РДА (просп.
Мая овсь о о, 29) в ніч з 31 р дня на 1 січня мож-
на б де досхоч натанцюватися під час “Новорічної
дис оте и”. На Оболоні Новий рі свят ватим ть
поблиз ТРК “Drеаm town” (ст. м. “Мінсь а”) аж до
само о ран . Натхненний настрій обіцяють і меш-
анцям Святошина. Ошатна ялин а, вист пи ама-
торсь их фоль лорних оле тивів район та атра -
ціони для дітей — се це че ає на святошинців
пар “Інтернаціональний”. А меш анців Солом’ян-
сь о о район запрош ють з стріти Новий рі із
піснями й розва ами с вері ім. Островсь о о та
пар “Відрадний”. Упродовж р дня — січня в
Центрі льт ри та мистецтв Національно о пед ні-
верситет ім. Дра оманова ( Шевчен івсь ом
районі) триватиме IV за альнорайонний фестиваль
вертепів “Різдвяна зір а”

На Подолі тривають роботи 
з очищення дахів від льоду
Наразі фахівці працюють на в лиці Костянтинів-

сь ій, 5. Всьо о з почат с ладнення по одних
мов із 320 б дин ів із шатровими дахами заново
очищено 142 б дівлі та о ороджено стріч ою 398
б дин ів сіх форм власності. Для очист и льод із
дахів б дівель додат ово зал чено 8 по рівельни ів,
4 бри ади професійних альпіністів, фахівців ом -
нальної аварійно-рят вальної сл жби “Київсь а
сл жба порят н ” та 4 автовиш и. Крім то о, під
час не оди, період з 3 до 27 р дня, в Подільсь о-
м районі б ло повалено 166 дерев, сі їх вчасно
прибрано

Як зазначили “Хрещатику” у КП “Ки�

ївпастранс”, у ніч з 31 грудня на 1 січня

роботу наземного громадського транс�

порту буде продовжено до 04.30. Крім то�

го, роботу окремих маршрутів буде орга�

нізовано й після зазначеної години зі

збільшеними інтервалами руху. Також, як

повідомили нам у КП “Київський метро�

політен”, столична підземка продовжить

свою роботу на 3 години 30 хвилин.

Тобто всі кияни, які святкуватимуть

Новий рік біля Головної ялинки країни,

зможуть без проблем дістатися додому.

До речі, на період проведення святко�

вих заходів на Хрещатику та Майдані Не�

залежності роботу автобусу № 24 буде ор�

ганізовано за скороченим маршрутом —

“Музей історії ВВВ — Європейська пло�

ща”. Також 7 та 19 січня відповідно до па�

сажиропотоку буде збільшено кількість

рухомого складу наземного громадського

транспорту на автобусних, тролейбусних

та трамвайних маршрутах.

У “Київпастрансі” повідомили, що з 1

до 13 січня (включно) електропоїзди

кільцевої міської електрички будуть кур�

сувати відповідно до графіка вихідного

дня. Робота спеціальних автобусних мар�

шрутів №№ 59, 60, 61, тролейбусного

маршруту № 28 та трамвайних маршрутів

№№ 4, 5 буде узгоджена з графіком робо�

ти міської електрички.

Нагадаємо, що на період новорічно�

різдвяних свят з 30 грудня до 8 січня ву�

лиця Хрещатик на ділянці від Інститут�

ської до Богдана Хмельницького, а в разі

необхідності й до Бесарабської площі, бу�

де перекрита для руху всіх видів транс�

порту. Водіям доведеться об’їжджати й

такі вулиці, як Софійська (від вул. Воло�

димирської до Майдану Незалежності) та

Мала Житомирська (від Майдану Неза�

лежності до пров. Володимирського), де з

18.00 31 грудня до 6.30 1 січня буде забо�

ронено рух усього транспорту, окрім гро�

мадського

У МІСТІ ВІДБУДУТЬСЯ 
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СІМ ЗНАКОВИХ ПОДІЙ,

ЯКІ КАРДИНАЛЬНО

ЗМІНИЛИ КИЇВ 
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НА НОВОРІЧНІ СВЯТА 

В УКРАЇНІ ВИТРАТЯТЬ 

30 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
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АСТРОЛОГІЧНИЙ

ПРОГНОЗ ДЛЯ СТОЛИЦІ

НА НАСТУПНИЙ РІК 

СТОР. 8

28 грудня 2012 П’ЯТНИЦЯ № 187 (4207)

Іван МАРЕК
“Хрещатик”

З метою забезпечення місь их перевезень на час свят вання
Ново о ро та Різдва КП “Київпастранс” план є збільшити
іль ість р хомо о с лад наземно о м ніципально о транспор-
т . Та , 31 р дня з 20.00 іль ість автоб сів, тролейб сів та
трамваїв на маршр тах б де збільшено відповідно до пасажи-
ропото .
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Новини

Вітання голови КМДА з Новим 2013 роком 
та Різдвом Христовим

Шановні ияни!
Добі ають останні хви-

лини непросто о, але
зна ово о для раїнсь ої
столиці 2012- о ро .
Він ставив перед нами

висо і цілі і с ладні зав-
дання. Ба атьох з них ми
дося ли. 2012-й рі вій-
де в історію нашо о міс-
та, я рі вели их пере-

мо і міжнародно о визнання!
Ми всі стали часни ами рандіозно о свята — Євро-2012. Кожен з

нас зробив ва омий внесо форм вання міжнародно о імідж нашої
столиці. Десят и тисяч за ордонних остей поїхали з Києва, за охані
в йо о раєвиди та до либини д ші вражені остинністю иян.
2012 рі став ро ом а тивно о розвит . Разом з вами ми б д вали

доро и та аеропорти, від ривали станції метро та нові транспортні
розв’яз и. Від ривали двері нових ш іл та дитячих сад ів. Київ при ра-
сили нові пар и та фонтани. Після ре онстр ції ще більш привабли-
вим став наш ле ендарний Андріївсь ий звіз. Після 8-ми ро ів поне-
вірянь від рилися двері М зею історії міста Києва. Усе це та ба ато ін-
шо о є почат ом вели их перетворень на раще, я і ми пра немо
здійснити.
Наз стріч 2013-м ро ми йдемо з вірою майб тні дося нення та

перемо . Пере онаний, новий рі стане для Києва ро ом нових звер-
шень на раще. Місь а влада робитиме все, щоб він став для ожно-
о иянина ро ом доброб т і зла оди.
Хай свят овий настрій наповнює наші серця та домів и.
Хай здоров’я, любов і тепло сімейно о затиш роблять щасливими

наші родини!
Щастя вам, добра й бла опол ччя.
З Новим ро ом та Різдвом Христовим, доро і др зі!

З повагою
голова Київської міської

державної адміністрації Олександр ПОПОВ

Доро і ияни!
Я щиро вітаю вас з Новим ро ом та Різд-

вом Христовим!
Це свята, на я і че ають ожном домі.

Свята, з я ими пов’язані найтепліші спо ади
та най ращі сподівання. У цю пор родини
збираються за свят овим столом. У ості
приходять добрі др зі. Домів и наповнюють-
ся радістю та веселощами.
Я д же хоч побажати, щоб ці ч дові по-

ч ття не полишали ваших осель цілий рі .
Щоб ожній родині пан вали зла ода та
доброб т.
Нехай новом році втіляться в життя всі

ваші найзаповітніші мрії.
Бажаю спіхів, любові, мир та добра.
Весело о Ново о ро та щасливо о Різдва!

З повагою
заступник Київського міського голови — 

секретар Київради Галина ГЕРЕГА

Цифра дня

702 600 000 
пасажирів було перевезено в столиці електричним транспортом у
січні–жовтні 2012 року 
За інформацією ГУ статистики в м. Києві 
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Усі на ялинку!
"Хрещатик" зібрав враження про головне новорічне дерево країни
відомих політиків, акторів та спортсменів
Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Цьо о ро иян та остей
міста центрі столиці ра-
д є зовсім незвична, по-
новом оформлена ново-
річна рас ня. Порівняно з
мин лим ро ом оловна
ялин а раїни-2013 — це
справжній витвір інженер-
ної д м и. Її, наче мере-
живом, обрамляє ама зе-
лено о й синьо о ольорів.
Витончені візер н и та і -
раш и ви рають білими
барвами, створюючи від-
ч ття зимової аз и.

Варто зазначити, що на численні

побажання городян новорічна

ялинка�2013 штучна, однак макси�

мально відтворює природну красу

вічнозеленого дерева. 31 грудня о

21.00 на головній площі країни роз�

почнеться грандіозне святкове дій�

ство з нагоди зустрічі Нового 2013

року. Як уже повідомляв “Хреща�

тик”, у новорічну ніч на Майдані

Незалежності киян та гостей столи�

ці вітатимуть гурти “ТІК”, “Друга

ріка”, “Брати Карамазови”, а також

“ДДТ”. Традиційно із боєм курантів

відбудеться святковий феєрверк, що

триватиме 15 хвилин. Дійство відбу�

ватиметься біля головної ялинки

країни. Про враження від новоріч�

ної красуні дізнавались журналісти

“Хрещатика”.

Алла ШЛАПАК, депутат Київради: 

“Столичну зелену красуню вже

бачила — задоволена. Минулого ро�

ку головна столична ялинка, й

справді, була досить незвичною, я б

сказала дещо “авангардною”, ни�

нішня — більш романтична. Але ос�

новним позитивом і минулого, і

цього року вважаю те, що ми, все ж

таки, відмовилися від живої ялинки,

адже збереження екологічного ре�

сурсу в нинішніх умовах цілком мо�

же розглядатися, як одне із завдань

національної безпеки. У себе вдома

також ставлю штучну ялинку, а ком�

позиції з живих гілочок придбала

під час благодійної акції у Київраді.

Також обов’язково відвідаю різд�

вяні ярмарки на Хрещатику та у

Мистецькому Арсеналі. Загалом мо�

жу відзначити, що з кожним роком

туристична і культурна інфраструк�

тури Києва нічим не поступаються

визначним столицям Європи. Ки�

їв — справжня перлина, яку близько

2 мільйонів іноземних туристів мали

нагоду побачити влітку під час Єв�

ро�2012. За підсумками різних соц�

опитувань, 60 % євротуристів заяви�

ли, що обов’язково приїдуть в Укра�

їну ще раз. Переконана, що не менш

цікавим буде для них познайомити�

ся із зимовою Україною”.

Ольга СУМСЬКА, 
актриса і телеведуча: 

“Цьогорічна головна ялинка країни

виглядає красиво. Відверто кажучи, я

думала, що вона буде природнішою.

Мені хотілося б побачити традиційну

ялинку, звичайно, із штучних гілочок,

але щоб вона була схожа на лісову. Та,

думаю, що ми звикнемо до такого

новорічного символу. Зазвичай у нас з

чоловіком перед Новим роком чима�

ло роботи, та все ж, як тільки буде ви�

хідний ми з сім’єю обов’язково пла�

нуємо погуляти на Майдані біля яли�

ночки — це стало уже нашою сімей�

ною традицією. Мені імпонує те, що

міська влада відмовилась від встанов�

лення ялинки з живих дерев. До речі,

цього року у себе вдома хочемо поста�

вити не зрубану ялинку, а взяти нату�

ральну в горщику, аби навесні висади�

ти її у парку”.

Віктор ГРУШКО, 
депутат Київради: 

“Я бачив цьогорічну ялинку — го�

ловну ялинку країни — лише по те�

левізору, і мені вона сподобалась.

Конструкція виглядає непогано й

естетично досить приваблива. По�

рівняно з головними ялинками ми�

нулих років вона значно яскравіша

та природніша.

Денис МОСКАЛЬ, 
депутат Київради: 

“Цього року вперше дизайн но�

ворічної ялинки обирали на від�

критому конкурсі. Для мене, як го�

лови екологічної комісії Київради і

голови Партії Зелених України,

надзвичайно важливо, що ця

новорічна прикраса є штучною. Та�

ким чином ми зберегли значну

кількість живих ялинок, які зазви�

чай використовували для створен�

ня головного новорічного дерева.

Відзначу, що новорічна красуня,

яка встановлена на Майдані Неза�

лежності, має таку ж форму, як і на�

туральна ялинка. За зовнішнім ви�

глядом вона майже не відрізняється

від неї. Як на мене, це приклад то�

го, як можна поєднувати естетичні

та екологічні аспекти під час орга�

нізації свят.

Гадаю, що для кожної київської

родини уже стало традицією під час

новорічно�різдвяних свят приходи�

ти на Майдан Незалежності до

ялинки. Тож в один з вихідних днів я

також приведу сюди свою родину.

Владислав ВАЩУК, футболіст, 
екс&гравець київського "Динамо": 

“Я ще, на жаль, не бачив, як вигля�

дає новорічна ялинка�2013, але про�

тягом різдвяно�новорічних свят обо�

в’язково з дітьми плануємо сходити,

подивитись і сфотографуватись на

фоні її святкових вогнів. Хоча, мені

здається, що зовнішній вигляд ново�

річного дерева особливо не має для

людей великого значення. Адже ді�

тям головне отримати позитив від са�

мого свята, яке організоване біля

ялинки, наприклад, казкові герої, іг�

ри та розваги, а ялинка просто як

символ, традиційно вона має бути”

Відбудеться міжнародний конкурс, на якому визначать кращих 
виконавців гри на флейті та кларнеті

У столиці з’явиться ще один
мистецький проект

Перший Міжнародний конкурс виконавців

на дерев’яних духових інструментах імені Воло�

димира Антонова в номінації “Флейта” та

“Кларнет” відбудеться з 4 по 9 лютого 2013 року.

В конкурсі візьме участь 41 учасник віком від 17

до 27 років із 9 країн світу. До складу журі вхо�

дять знамениті музиканти й композитори з Ізра�

їлю, Росії, України та Японії. А очолить журі

композитор, професор, народний артист Укра�

їни ректор КІМ ім. Глієра Олександр Злотник.

Щоб визначити найкращих флейтистів та клар�

нетистів, конкурс проходитиме в 4 етапи: відбір�

ковий тур за документами та відеозаписами, І та ІІ

тури — виступи із сольною програмою (під аком�

панемент фортепіано), ІІІ тур — у супроводі сим�

фонічного оркестру. Відкриття та прослуховуван�

ня з вільним доступом відвідування пройдуть у

приміщенні Київського будинку вчених, а ІІІ тур,

учасники якого виступатимуть у супроводі сим�

фонічного оркестру,— в Національній філармонії

України. Урочиста церемонія нагородження і за�

ключний концерт переможців конкурсу відбу�

дуться в Національній філармонії

У зв’язку з погіршенням погодних умов ДАІ 
закликає водіїв бути пильними за кермом
За інформацією Гідрометцентр , столиці й надалі спостері атиметься
с ладнення по одних мов. 27-28 р дня очі ється підвищення темпе-
рат ри, місцями налипання мо ро о сні . А це, без мовно, с ладнить
р х транспорт й пішоходів. У зв’яз з цим, столична ДАІ звертається до
иян та остей міста з проханням зважити на с ладні по одні мови й не
залишати автомобілі на проїжджій частині, ос іль и це значно с ладнює
зачист від сні . У ДАІ за важ ють: для прибирання дорожньої мережі
задіяні всі наявні рес рси. Столичні автодорівці продовж ють очищати до-
ро и та вивозити сні із автошляхів міста. Державтоінспе ція ор анізов -
ватиме сл жб нарядів ДПС для відвод транспорт при вини ненні зато-
рів, а та ож сприятиме створенню безпечних мов для безпереш одно о
перес вання аварійних бри ад і спеціалізованих форм вань, задіяних
лі відації наслід ів надзвичайних сит ацій. За та их по одних мов сто-
лична ДАІ за ли ає водіїв під час р х б ти ма симально важними та
обережними, дотрим ватись швид існо о режим , безпечної дистанції,
правил маневр вання, в мовах недостатньої видимості р хатися з ві-
м неним ближнім світлом фар чи протит манними ліхтарями

Напередодні Нового року в столиці відбудуться
ярмарки 
Я повідомили "Хрещати " в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обс-

л ов вання населення КМДА, 28 та 29 р дня столиці відб д ться сіль-
сь о осподарсь і ярмар и. Зо рема п’ятницю тор ватим ть в Голосіїв-
сь ом районі на просп. 40-річчя Жовтня,42 та просп. 40-річчя Жов-
тня,116; в Деснянсь ом - на в л. А адемі а К рчатова (в межах в лиць
Мілютен а та Братиславсь ої); в Дніпровсь ом - на в л. Алма-Атин-
сь ій,64; в Оболонсь ом - на в л. Бережансь ій,15; в Печерсь ом - на
розі в лиць Первомайсь о о і Мечні ова та б льв. Др жби Народів,8; в
Подільсь ом - на просп. Правди,5-11; в Святошинсь ом - на в л. Під-
лісній; в Солом’янсь ом - на в л. Стадіонній (в межах в л. Уриць о о та
Бо данівсь ої); в Шевчен івсь ом - на в л. Воровсь о о,2-4, в л. Ризь-
ій,1, в л. Я іра,19, в л. В.Пі а,18, розі в л. Щ сєва та Тираспільсь ої. 29
р дня, (в с бот ) ярмар и відб д ться в Голосіївсь ом районі на в л.
Маршала Конєва (в межах в л. Вільямса та Ломоносова); в Дарниць ом
- на в л. Рев ць о о; в Деснянсь ом - на в л. Марини Цвєтаєвої (в ме-
жах в л. За ревсь о о та просп. Мая овсь о о); в Дніпровсь ом - на в л.
Малиш а,5-15; в Оболонсь ом - на просп. Оболонсь ом ,23-43; в Пе-
черсь ом - на в л. Івана К дрі (в межах в л. Л м мби та Чи оріна); в По-
дільсь ом - на просп. Мос овсь ом ,5; в Святошинсь ом - на в л. Се-
маш а,21; в Солом’янсь ом - на в л. Героїв Севастополя,42 та в л. Ко-
зиць о о; в Шевчен івсь ом - на в л. Ванди Василевсь ої,1-17

Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

У Києві вже чимало ро ів із вели им спіхом проходять Mіжнародний он-
рс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця та Міжнародний м -

зичний он рс імені Ми оли Лисен а, я і поп ляриз ють р на фортепі-
ано, с рипці, віолончелі. У 2013 році на льт рній мапі столиці з’явиться
ще один прое т, я ий привертатиме ва с спільства до розвит а аде-
мічно о м зично о мистецтва — І Міжнародний он рс ви онавців на де-
рев’яних д хових інстр ментах імені Володимира Антонова в номінації
“Флейта” та “Кларнет”.

Порівняно з мин лим ро ом оловна ялин а раїни-2013 — це справжній витвір інженерної д м и
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Ділові новини
"Ощадбанк" 
компенсував вкладникам 
понад 4,5 млрд грн
Установи "Ощадбан " цьо о

ро здійснили омпенсаційні ви-
плати 5,3 млн в ладни ів і спад-
оємців в ладни ів Сбєрбан
СРСР на за альн с м понад 4,5
млрд рн. Про це повідомляє
прес-сл жба "Ощадбан ". З ід-
но з постановою Кабінет Мініс-
трів У раїни № 346, 25 р дня
"Ощадбан " завершив проведен-
ня омпенсаційних виплат в лад-
ни ам, дані про я их внесені до
"Реєстр в ладни ів заощаджень
ромадян" до
1 січня 2012 ро і я і не отрима-
ли протя ом 2008 ро омпенса-
ційних оштів. "У той же час
"Ощадбан " продовж є реєстра-
цію в ладни ів Сбєрбан олиш-
ньо о СРСР, дані про я их не б -
ли внесені до реєстр , а та ож
а т алізацію в ладни ів, дані про
я их б ли внесені в цей реєстр і
я і отримали в 2008 році омпен-
сацію в повном обсязі. Реєстра-
ція та а т алізація цих ате орій
в ладни ів не обмежена в часі,

тобто пройти реєстрацію і а т -
алізацію в ладни и змож ть і в
наст пном році. Отримати ом-
пенсацію вони змож ть не раніше
2013 ро ",— на олош ється в
заяві фін станови. Я зазначив
прем'єр-міністр У раїни Ми ола
Азаров, виплати омпенсацій за
в ладами в олишньом Сбєр-
бан СРСР б де продовжено на-
ст пно о ро

На новорічні і різдвяні свята
витратять 30 млн грн

Про це заявив перший заст п-
ни міністра льт ри Юрій Бо-
ць ий. За йо о словами, в рам-
ах свят вання раїною Ново о
ро та Різдва Києві, Севасто-
полі та сіх ре іонах У раїни пе-
редбачено проведення понад 600
тисяч льт рно-мистець их за-
ходів, на я і б де витрачено по-
над 30 млн рн. "Заходи почали
проводити з 19 р дня, і вони
триватим ть до завершення
ш ільних ані л. Вза алі свят-
ванні братим ть часть до 42

тисяч осеред ів льт ри і мис-

тецтв, починаючи від л бів і аж
до вели их театрів",— зазначив
пан Бо ць ий

Україна підвищила вартість
транзиту нафти для Росії

Тариф на транзит нафти з Ро-
сійсь ої Федерації через У раїн
нафтопроводом "Др жба" до ра-
їн Європейсь о о Союз з 1 січня
2013 ро збільшиться на 8,4 % —
до 8,35 євро за тонн з 7,7 євро
за тонн . Про це повідомляє
прес-сл жба російсь ої омпанії
"Транснефть". З ідно з повідом-
ленням, транзит здійснюється з
РФ через У раїн напрям
Словаччини і У орщини

Hyundai працює 
над виправленням недоліків
у своїх потягах
Компанія Hyundai Corporation

виявила всі прорах н и, що зава-
жають нормальній е спл атації
швид існих еле тропотя ів в
У раїні. Про це повідомляє Мін-
інфрастр т ри У раїни з поси-

ланням на лист омпанії, направ-
лений на адрес "У рзалізниці" і
держпідприємства "У раїнсь а
залізнична швид існа омпанія"
(УЗШК). "Hyundai Corporation ціл-
ом поділяє занепо оєння Пре-
зидента У раїни, ряд і "У рза-
лізниці" тр днощами з нормаль-
ною е спл атацією потя ів
Hyundai, з я ими сти н лася
У раїна в р дні цьо о ро ",—
йдеться в повідомленні. Hyundai
Corporation інформ є, що "ці
тр днощі вини ли через іль а
недопрацювань, доп щених нами
в період прое т вання і вироб-
ництва, а та ож зв'яз з обме-
женим терміном тест вання, що
б ло з мовлено необхідністю
своєчасно о забезпечення заліз-
ничним швид існим р хом паса-
жирів період проведення Євро-
2012". В листі орпорації йдеть-
ся, що над лі відацією всіх недо-
працювань сьо одні працює ва-
ліфі ована оманда фахівців і, за
їхніми про нозами, повне с нен-
ня за важень займе два-три тиж-
ні. Компанія висловила впевне-
ність, що разом з "У рзалізни-

цею" всі наявні проблеми б де
розв’язано в най оротші терміни.
На адаємо, з настанням холодів
почастішали затрим и потя ів
Hyundai зв'яз з технічними
несправностями

Ставки рефінансування 
банків за іпотечними 
кредитами знизяться на 3 %
Державна іпотечна станова

(ДІУ) доп с ає зниження став и
рефінанс вання бан ів за іпотеч-
ними редитами на 3 відсот о-
вих п н ти — з 18 % до 15 % річ-
них січні 2013 ро . Про це за-
явив олова правління ДІУ Ва-
лентин Рибач . "Очі ємо, що в
січні ми зможемо до 15 % знизи-
ти став и",— зазначив він. Пан
Рибач та ож на адав, що Дер-
жавна іпотечна станова з 24
листопада підвищила став ре-
фінанс вання бан ів за іпотечни-
ми редитами на 7 відсот ових
п н тів — з 11 % до 18 % річних.
Зазначимо, що 2012 році за
сприяння ДІУ введено в е спл -
атацію 12 житлових б дин ів,

наст пном році план ється
ввести в е спл атацію 14—15
ба атоповерхіво

ПФУ обрав банки 
для виплат пенсій

У Пенсійном фонді У раїни
проведено чер овий он рс з
відбор бан ів на право здійснен-
ня виплати пенсій та рошової до-
помо и 2013 році. Рішенням
он рсної омісії з відбор бан-
ів, в я их за з одою пенсіонерів
та одерж вачів допомо и мож ть
від риватися рах н и для виплати
пенсій та рошової допомо и, що-
до ладання до оворів з бан ами
2013 році визначено перемож-

ців он рс на право здійснення
виплати пенсій та рошової допо-
мо и. У он рсі взяли часть 107
бан ів. 84-м пролон овано термін
дії до овор стро ом до 1 січня
2014 ро , 23-м — до 1 липня
2013 ро . Із за альної іль ості
бан ів, я і брали часть он р-
сі, 37-ми фін становам дозволе-
но розширити мереж в о ремих
ре іонах
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Сім знакових подій, 
що кардинально змінили Київ

Форум інвестиційних проектів

Березень. Столиця на кілька днів стала справжнім діловим центром Євро�

пи — на Перший київський інвестиційний форум з’їхалися майже 300 біз�

несменів із 15 країн світу. Під час заходу були представлені найцікавіші сто�

личні інвестиційні проекти, а також налагоджена взаємодія між міською

владою та бізнесом. Голова КМДА Олександр Попов підписав 6 меморанду�

мів про співпрацю та наміри реалізувати інвестиційні проекти у Києві на

суму понад 30 млрд грн. Зокрема, пріоритетним було визначено проект бу�

дівництва ділового району "Київ�Сіті" (зведуть у районі Осокорки), де роз�

містяться сучасні офіси, торговельні центри, готелі, спортивні заклади та

приміщення для конференцій. Чималий інтерес у інвесторів викликав та�

кож план створення інноваційного парку "BIONIC Hill", який має стати

аналогом Силіконової долини у США. Його мають збудувати в Святошин�

ському районі на ділянці площею у 147 га. На території парку з’являться біз�

нес�центри, високотехнологічна виробнича зона, університет, житлові бу�

дівлі, школа. Та найважливішим для Києва став проект з прокладення чет�

вертої гілки метро на Троєщину, який вже у 2013 році розпочнуть втілювати

у життя.

Оновлення головних повітряних воріт столиці

Травень. В міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни) було відкрито но�

вий термінал площею 14000 квадратних метрів, що здатен приймати 500

пасажирів на годину. За словами заступника директора аеропорту "Київ"

Олега Петровського, термінальний комплекс "А" у Жулянах за рівнем осна�

щення не поступається новому терміналу "D" в Борисполі. Там встановле�

но найсучасніше обладнання для реєстрації пасажирів та обробки багажу.

Для комфортного очікування рейсу в новій триповерховій будівлі є все — 2

кімнати матері та дитини, 3 магазини Duty Free, пункти прокату автомобі�

лів, аптечний кіоск, відділення банку. Також у терміналі діє окремий зал

для обслуговування пасажирів, які подорожують бізнес�класом, і окремий

VIP�зал.

Завершення реконструкції Андріївського узвозу

Травень. Цього року Київ відзначив своє 1530�річчя. Тож міська влада

зробила практично неможливе — до Дня міста було закінчено реконструк�

цію древньої вулиці. Ця подія стала знаковою для кожного киянина. Зане�

дбаний за декілька попередніх років узвіз отримав нове, яскраве обличчя,

сюди повернулися численні митці та продавці сувенірів. На узвозі побудо�

вано стічну каналізацію, а також замінено всі інженерні комунікації. Окрім

цього, було реконструйовано Андріївську церкву та оновлено фасади ава�

рійних будинків (деякі з них ще потребують ремонту). Будівельникам вда�

лося зберегти творчий дух вулиці та її автентичний вигляд. На Андріївсько�

му прокладено нову бруківку — точнісінько таку саму, якою ходили кияни

сто років тому.

Екзамен під назвою "Євро62012"

Червень — липень. Місто майже на місяць поринуло в футбольну ейфорію

"Євро�2012". Ця подія без перебільшення стала найголовнішою в житті не

тільки Києва, а й всієї України. Адже після вдалого проведення чемпіонату

докорінно змінилось сприйняття Києва у тисяч туристів, які цього літа заві�

тали до столиці та інших приймаючих міст. Окрім красеня НСК "Олімпій�

ський", на якому відбувся фінальний матч чемпіонату, в столиці було відре�

монтовано основні магістралі, з’явились сучасні готелі. Місто стало по�

справжньому зручним для іноземних туристів. Навіть назви станцій метро у

вагонах почали озвучувати англійською.

До цього західна преса часто дуже негативно позиціонувала Київ та Укра�

їну, мовляв, там низький рівень життя, а ціни та рівень вуличного бандитиз�

му зависокі. Але футбольні вболівальники на власні очі переконались, що це

абсолютно не так. Вони були у захваті від гостинності та привітності киян,

від краси древнього міста. До речі, як засвідчили дані першого євро�екзит�

полу, що проводився на замовлення Інституту світової політики, Євро�2012

докорінно змінило ставлення мешканців Європи до України — 52,25 % опи�

таних зізналися, що тепер краще ставляться до нашої держави. А 76 % рес�

пондентів зазначили, що хочуть знову відвідати Україну у якості туристів, з

них 52,44 % заявили, що з усіх міст, які вони встигли відвідати, Київ сподо�

бався найбільше.

Під час чемпіонату на Трухановому острові запрацював кемпінг для швед�

ських уболівальників. Тут було встановлено вбиральні, душові кабіни, пив�

ний павільйон, працював Wi�Fi, діяли сцена з великим екраном і прокат ве�

лосипедів. Гості зі Швеції залишилися задоволені умовами, ціною на прожи�

вання, та й чемпіонатом у цілому. Нагадаємо, найбільший кемпінг був роз�

рахований на 2929 наметів і 294 трейлери. Одночасно у ньому могли прожи�

вати 6446 футбольних фанів. Ці данні занесені до Книги рекордів України.

Кияни проявили себе як привітні господарі і щиро вболівали за свою збір�

ну. До речі, головна фан�зона, яку облаштували на Хрещатику, була обладна�

на великими телеекранами, на яких транслювалися всі матчі чемпіонату.

Незважаючи на величезну кількість відвідувачів, міським службам вдавало�

ся щоденно підтримувати всю її територію в ідеальній чистоті. Особлива ат�

мосфера панувала тут у день закриття турніру — іноземні вболівальники від�

верто зізнавались, що закохались у наше місто. Вони навіть організували ву�

личну акцію під назвою: "Дякуємо, Києве!".

Музей історії Києва отримав нове приміщення

Серпень. Найголовнішою культурною подією року для столиці стало відкрит�

тя нового приміщення Музею історії міста Києва на вулиці Б. Хмельницького, 7.

Скандальну новобудову біля станції метро "Театральна" було подаровано місту

меценатами. Нагадаємо, що після того, як музей виселили з Кловського палацу,

його експонати понад вісім років покривалися пилом на останніх поверхах

Українського дому. І ось напередодні Дня Незалежності музей нарешті відкрив

свої двері для відвідувачів. Зазначимо, що його колекція нараховує близько 250

тисяч експонатів, що розповідають про історію виникнення міста та ілюструють

його розвиток упродовж віків. Працівники закладу обіцяють організовувати

змінні тематичні експозиції, і в них дійсно є чим здивувати киян. До речі, на по�

чатку вересня музей прийняв свого десятитисячного відвідувача.

Троєщина отримала швидкісний трамвай

Жовтень. Упродовж року в місті було завершено реконструкцію транс�

портної розв’язки на перетині Дніпровського узвозу до Набережного шосе,

бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе, проспекту Бажана. Та

найбільш знаковим для міста стало відкриття швидкісного трамвая на Тро�

єщині, який довозить пасажирів від станції "Милославська" до міської

кільцевої електрички, якою кияни можуть швидко дістатись до місця робо�

ти на правому березі та повернутися додому. За словами голови КМДА Олек�

сандра Попова, запуск швидкісного трамвая дозволить частково вирішити

проблему транспортного сполучення для мешканців Троєщини на час, поки

будується четверта гілка метро. А після її зведення трамвай залишиться зруч�

ним додатком до транспортної інфраструктури столиці. Як повідомили

"Хрещатику" у КП "Київпастранс", за два місяці роботи швидкісний трамвай

перевіз 500 тисяч пасажирів.

51 станція метро

Жовтень. Була введена в експлуатацію 51�ша станція київської підземки —

"Іподром" (Куренівсько�Червоноармійська лінія). Будували її ударними тем�

пами — 24 години на добу, без вихідних протягом 9 місяців. При цьому всі

роботи були проведені дуже якісно. На відкритті нової станції Олександр

Попов зазначив, що "Іподром" — чи не найкрасивіша станція метро у Києві.

Вона справді має сучасний дизайн та оформлена у теплій кольоровій гамі.

Крім того, при облаштуванні виходів та підземних переходів будівельники

попіклувалися про те, щоб створити комфортні умови для людей з особли�

вими потребами. Як зазначають у КМДА, місто планує прискорити темпи

спорудження підземки, так, наступну станцію цієї лінії — "Теремки" — від�

криють до Дня Києва у 2013 році

Олександра ШЕСТЕРИКОВА, Борис КОРПУСЕНКО (фото)
"Хрещатик"

З висо осним ро ом, що минає, пов’язано ба ато по-
вір’їв та забобонів. У народі аж ть, що в цей період не
можна нічо о змінювати та розпочинати. Але для ра-
їнсь ої столиці 2012-й б в доволі прод тивним, ба а-
тим на події та нововведення. Та , місті модернізова-
но 36 зелених зон, від рито ш оли та дитячі садоч и,
на в лицях з’явився новий та омфортний транспорт —
166 автоб сів, 97 тролейб сів та 13 трамваїв. "Хреща-
ти " вио ремив сім зна ових подій, я і змінили життя
Києва.
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За десять місяців поточного року 
оперативниками податкової міліції
Києва виявлено 475 злочинів 
у сфері оподатковування

— Ігоре Олександровичу, як змінилася робота
очолюваного вами управління податкової міліції із
набуттям чинності Кримінально�процесуального ко�
дексу?

— Зміни, що відбулися в нашій діяльності, в

першу чергу пов’язані з тим, що тепер відразу ж

після отримання інформації про здійснення кри�

мінального правопорушення інформація про ньо�

го вноситься до Єдиного реєстру досудових роз�

слідувань, і слідчий податкової міліції починає по

ньому кримінальне провадження, тоді як за нор�

мами Кримінально�процесуального кодексу

України, що діяв раніше, інформація про злочини

реєструвалася у відповідній книзі, й лише за ре�

зультатами додаткової перевірки ухвалювалося рі�

шення про відкриття кримінальної справи або

про відмову в її порушенні. Якщо раніше опера�

тивний співробітник податкової міліції до пору�

шення кримінальної справи стикався із пробле�

мами в одержанні тієї чи іншої інформації або до�

кументів, необхідних для належної кваліфікації

вчинків, що підпадають під дію Кримінального

кодексу, то зараз досудове розслідування почи�

нається відразу після внесення інформації до

Єдиного реєстру, і, відповідно, у слідчого, а також

в оперативника, який виконує його доручення, є

всі належні процесуальні повноваження.

— То яким чином в результаті цього змінилися
практичні результати вашої роботи?

— Результати очевидні. Від моменту введення

змін слідчими податкової міліції Києва до Єдино�

го реєстру досудових розслідувань внесено інфор�

мацію про понад триста кримінальних правопо�

рушень, розслідування за якими включені до ком�

петенції податкової міліції — це й факти ухилян�

ня від сплати податків, зборів і обов’язкових пла�

тежів, легалізації доходів, отриманих злочинним

шляхом, незаконного виробництва, зберігання й

збуту підакцизних товарів, а також підробка й ви�

користання підроблених марок акцизного подат�

ку та інші економічні злочини. Для порівняння, з

1 січня по 19 листопада поточного року оператив�

ними співробітниками підрозділів податкової мі�

ліції Києва було виявлено 475 злочинів у сфері

оподатковування.

— А що криється за цими сухими цифрами?
— Податкова міліція бачить своє першочергове

завдання в наповненні бюджету — в основному за

рахунок виведення бізнесу з тіні. Всі обізнані, що

податкова служба з фіскального органу перетво�

рюється на сервісну службу, і зміни, що відбуваю�

ться, не могли не позначитися й на роботі подат�

кової міліції як її складової частини. Ми відійшли

від оцінки кількісних результатів роботи, поста�

вивши на перше місце якісні — а це, в нашому ви�

падку, надходження грошей у бюджет. Зміни дали

колосальний ефект — за кримінальними справа�

ми, порушеними за матеріалами податкових мілі�

ціонерів Києва, цього року відшкодовано збитків

у розмірі понад 565 мільйонів гривень, тоді як то�

рік було стягнено трохи більше 240 мільйонів гри�

вень. Також значно (в 1,5 разу) збільшилася сума

відшкодованого збитку за завершеними кримі�

нальними справами — до 149 мільйонів гривень,

тоді як за аналогічний період минулого року по

завершених кримінальних справах було відшко�

довано в бюджет близько 99 мільйонів гривень.

Крім того, податкові міліціонери беруть активну

участь у всіх аспектах діяльності податкової служ�

би, долучаючи свій внесок у наповнення бюджету.

Маю додати, що ДПС в місті Києві за 11 місяців

поточного року зібрала у зведений бюджет 29

мільярдів 944 мільйони гривень, що на 5 мільярдів

666 мільйонів гривень більше, ніж за січень�лис�

топад 2011 року. В бюджет столиці зібрано на 1,4

мільярда гривень більше в порівнянні з минулим

роком.

— А яким чином податкова міліція стоїть на варті
та захищає особисті інтереси пересічних громадян?

— Найбільш показовою в даному напрямку є

наша робота з детінізації ринку алкоголю. Крім

того, що при реалізації фальсифікованого алкого�

лю бюджет зазнає відчутних втрат у вигляді не�

сплаченого акцизного податку, на величезну не�

безпеку в цьому випадку наражається й здоров’я

громадян, адже найчастіше фальсифікат виробля�

ють в антисанітарних умовах з відверто непридат�

ної сировини, не дотримуючись при цьому жод�

них технологій.

Взагалі боротьбу з тіньовим ринком алкоголю

керівництвом податкової міліції України було ви�

значено одним із пріоритетних напрямків діяль�

ності на 2012 рік, і я вважаю, що з поставленим

завданням не тільки ми, але й підрозділи податко�

вої міліції інших регіонів України впоралися. В

2012 році з торговельної мережі вилучено майже

чотири мільйони пляшок горілчаного фальсифі�

кату вартістю близько ста мільйонів гривень.

Уявіть, скількох людей ми вберегли від лікарняно�

го ліжка, на яке вони могли потрапити після вжи�

вання неякісного алкоголю.

Крім того, цього року нами було виявлено два

нелегальні виробництва фальсифікованих паль�

но�мастильних матеріалів, які згодом під видом

високооктанового палива реалізовувалися через

мережу АЗС як у столиці, так і за її межами. Якість

цього палива була настільки низькою, що навіть

нетривале його використання призводило до по�

ломок і дорогих ремонтів.

З початку року столичною податковою
міліцією припинено діяльність 
п’ятнадцяти “конвертаційних центрів”

— Останнім часом засоби масової інформації час�
то повідомляють про те, що податкова служба бо�
реться з виплатою заробітної плати в “конвертах”.
Чи бере участь податкова міліція у таких заходах?

— Хочу відзначити, що податкова міліція — це

невід’ємна частина податкової служби й вона бе�

ре участь практично в усіх процесах, що відбуваю�

ться в службі, в тому числі це стосується й бороть�

би із правопорушеннями в сфері трудових відно�

син і виплати зарплати в “конвертах”, тобто не�

офіційно, без відповідного оподатковування. На

перший погляд, працівник тільки виграє, коли із

частини або з усіх його доходів не стягується пода�

ток і єдиний соціальний внесок. Однак в остаточ�

ному підсумку саме дані фактори й знижують або

взагалі позбавляють працівників соціального за�

хисту — оплачуваних лікарняних і відпусток, а в

перспективі й гідної пенсії.

Цього року в результаті проведених нами захо�

дів виявлено 119 фактів виплати зарплати в “кон�

вертах”, у 54 випадках порушено кримінальні

справи, з яких за ст. 212, 2121 КК України пору�

шено 15 кримінальних справ. Загальна сума запо�

діяного збитку за цими кримінальними справами

склала майже 34 мільйони гривень, з яких близь�

ко 15 мільйонів уже відшкодовані.

— А що ви можете розповісти про так звані “кон�
вертаційні центри”, через які проходять мільярди
гривень?

— На сьогодні більшість кримінальних право�

порушень у сфері оподатковування відбуваються

з використанням “конвертаційних центрів” і рек�

візитів “фіктивних фірм”, які до них входять. Так

чи інакше, практично в кожному випадку, що роз�

глядається слідчими податкової міліції, фігурує

“фіктивна фірма”, а грошові потоки йдуть в “кон�

вертаційні центри”. Починаючи з поточного року,

ми змінили акценти в нашій роботі щодо даного

напрямку — разом із припиненням діяльності са�

мих незаконних структур, що сприяють ухилян�

ню від оподатковування, значну увагу приділяємо

притягненню до відповідальності осіб, які корис�

туються такими злочинними послугами. З почат�

ку року столичною податковою міліцією припи�

нено діяльність п’ятнадцяти “конвертаційних

центрів”.

Щоб за допомогою економічних важелів позба�

вити такий незаконний бізнес підґрунтя для існу�

вання в столиці України й ліквідувати попит на

його послуги, податкова міліція Києва виступила

з ініціативою проведення позапланових переві�

рок понад п’ятисот суб’єктів господарювання, що

мали взаємини з фірмами, які входили до складу

“конвертаційних центрів”. Більше половини по�

дібних перевірок уже проведено, за їхніми резуль�

татами додатково нараховані до сплати в бюджет

податкові зобов’язання на суму понад 438 мільйо�

нів гривень, що в 2,5 разу перевищує наші резуль�

тати в даному напрямку роботи за 11 місяців 2011

року, з яких близько 165 мільйонів гривень або в

2,1 разу більше, ніж торік, уже надійшли в бюджет

держави, а відносно посадових осіб підприємств,

які від цих оборудок мали зиск, порушено 56 кри�

мінальних справ.

Не залишаються без нашої уваги й інші пріори�

тетні напрямки діяльності податкової міліції, такі

як протидія податковим злочинам, що здійсню�

ються з використанням новітніх технологій, бо�

ротьба з незаконним формуванням і відшкоду�

ванням з бюджету податку на додану вартість,

контроль витрат бюджету при проведенні держав�

них закупівель, а також запобігання незаконному

виведенню коштів за кордон в офшори й країни з

пільговим оподатковуванням.

Так, наприклад, цього року нами виявлено май�

же п’ятдесят злочинів у сфері оподатковування,

вчинених із використанням новітніх технологій,

за якими в бюджет уже стягнено понад вісімдесят

мільйонів гривень. За кожним із цих напрямків

ми досягли значних результатів, які належним чи�

ном поповнили загальноукраїнську скарбничку.

Мушу додати, що в усіх напрямках роботи, визна�

чених керівництвом податкової міліції України як

пріоритетні, нами досягнуті зростання практич�

них показників, за жодним із них результати не

пішли на спад, і це враховуючи скорочення нашо�

го особового складу на 20 %.

— Дякую за розмову.
— Скориставшись нагодою напередодні свят,

хочу привітати всіх читачів з прийдешнім Новим

роком і Різдвом Христовим і побажати всього са�

мого найкращого, нехай ваші бажання й мрії збу�

ваються! 

Розмову вів 
Євгеній ГАВЛОВСЬКИЙ,

“Хрещатик”

В Голосієво підвели підсумки 
роботи у 2012 році
Відб лось підс м ове розширене засідання о-

ле ії Голосіївсь ої РДА за частю ерівни ів про-
мислових підприємств, станов та ор анізацій,
членів ромадсь ої ради при райдержадміністрації,
представни ів ОСН та ГО.
Під час засідання заст пни и олови район та

начальни фінансово о правління поінформ вали прис тніх про ре-
з льтати роботи райдержадміністрації 2012 році та планах на 2013
рі .
“Рі б в важ ий, але прод тивний,— зазначив очільни Голосіїв-

сь о о район Оле сандр Незнал.— Б ло зроблено чимало в сіх на-
прям ах діяльності РДА: від від риття нових дош ільних станов, ре-
монтів медичних за ладів, розвит транспортної інфрастр т ри до
позитивних зр шень сфері ЖКГ”.
Серед пріоритетних завдань на наст пний рі Оле сандр Незнал ви-

значив: форм вання бази сл жбово о житла, ефе тивне впроваджен-
ня енер озбері аючих техноло ій в житлово- ом нальній сфері та за-
ладах освіти, ре онстр цію частини в л. Василь івсь ої та просп. 40-
річчя Жовтня, створення нових зелених зон, продовження зміцнення
матеріально-технічної бази медичних за ладів

Керівництво Подолу привітало 
вихованців дитбудинку “Малятко”
з Новим роком 
та Різдвом Христовим
З на оди відзначення новорічних та різдвяних

свят олова Подільсь ої РДА Петро Матвієн о при-
вітав вихованців та ви ладачів дитячо о б дин

“Малят о” з новорічно-різдвяними святами і вр чив солод і подар н-
и.
“У дитячом б дин “Малят о” створені мови домашньо о затиш

з сіма зр чностями, ма симально наближеними до родинних, том
вихованці мають можливість з стріти ці свята в своєм сімейном о-
лі, відч ти родинне тепло. Я щиро вітаю вас з новорічними та різдвя-
ними святами та щиро бажаю, щоб Новий рі став для вас щедрим на
подар н и”, — зазначив Петро Матвієн о.
На остей свята че ала онцертна про рама, під отовлена вихован-

цями за лад , та подар н и, ви онані власнор ч.
Я відомо, дитячий б дино “Малят о” забезпеч є реалізацію права

дитини на здоб то дош ільної, почат ової та можливість отримання
повної середньої освіти. На сьо одні т т вихов ється 123 дитини ві ом
до 18 ро ів.
Одним із важливих напрям ів в родинном вихованні дітей-сиріт да-

ної станови є розвито самостійної особистості, здатної аде ватно
взаємодіяти з соці мом.
Приміщення, де переб вають діти, обладнані с часними меблями,

необхідною поб товою техні ою, що створює затишо ожній дитині,
я в родині.
Вихованці дитячо о б дин постійно бер ть часть районних, місь-
их, все раїнсь их он рсах та фестивалях, одерж ють призові міс-
ця та на ороди

У Деснянській РДА провели нараду
з керівниками підприємств 
побутового обслуговування
Під час наради об оворювали питання щодо за-

безпечення зимовий період належно о санітар-
но-технічно о стан і бла о строю приле лих до
підприємств територій, по ращення тор овельно о

обсл ов вання за ладах поб тово о обсл ов вання, оформлення
належним чином “К точ а по пця”, дотримання “Правил поб тово о
обсл ов вання населення”.
Начальни відділ тор івлі та споживчо о рин Деснянсь ої РДА

Джей н Алєєв зверн вся до ерівни ів підприємств з проханням при-
расити тор овельні зали та вітрини за новорічною темати ою. О рім
цьо о, балансо трим вачів територій б ло попереджено щодо забез-
печення своєчасно о прибирання сні та льод з балансової і приле -
лої територій, проведення не айно о очищення дахів та озир ів від
сні і б р льо . Втім, ва прис тніх б ло зосереджено і на проблем-
них ділян ах роботи, напри лад, очищення від сні та нальоді терито-
рій біля за ладів поб тово о обсл ов вання.
Напри інці з стрічі ерівни ів б ло запрошено взяти часть он р-

сі-о ляді об’є тів осподарювання сфери поб тово о обсл ов вання
на присвоєння звання зраз ово о

Новини районівІгор УСИК: 

"Податкова міліція бачить
своє першочергове завдання 
в наповненні бюджету"

І ор Уси народився в 1965 році в Донець . Має дві вищі освіти — юридичн й е ономічн .
З 1991 по 1996 переб вав на оперативних і ерівних посадах ор анів вн трішніх справ, а з
1996 ро — від час створення подат ової міліції — б в відряджений для подальшо о прохо-
дження сл жби в її лавах. Пройшов шлях від рядово о співробітни а до першо о заст пни а
олови — начальни а правління подат ової міліції ДПА в Донець ій області, очолював облас-
н ДПА. В жовтні 2011 ро б в призначений на посад начальни а правління подат ової мі-
ліції ДПС в м. Києві. Спеціальне звання — енерал-майор подат ової міліції. Одр жений, ви-
хов є трьох синів.

ДОВІДКА “ХРЕЩАТИКА”

В У раїні від 20 листопада ціл ом
змінилися принципи роботи системи
правоохоронних ор анів зв’яз із
веденням в дію Кримінально-про-
цес ально о оде с . У нашій дер-
жаві, я і в сьом цивілізованом
світі, відтепер сі питання, пов’язані
з розслід ванням арних правопор -
шень, б д ть роз лядатися не слід-
чим чи про рором, а в с ді, і ож-
не рішення слідчо о або, напри лад,
йо о бездіяльність та ож можна б -
де заперечити в с довом поряд .
В нових реаліях вже працюють сі
правоохоронні ор ани У раїни, і пе-
ред ожним із них постає одне з
найважливіших питань — відш од -
вання збит , заподіяно о я дер-
жавним інтересам, та і інтересам
простих ромадян. Про це “Хреща-
ти ” розповів начальни столично о
правління подат ової міліції І ор
Уси .

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010

№ 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації

державної політики” в м. Києві розпочата робота з формування нового

складу Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації). На засіданні ініціативної групи

з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської

ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської

державної адміністрації) були обговорені та затверджені: текст оголошення

про дату і місце проведення установчих зборів, місце і час прийому доку�

ментів від інститутів громадянського суспільства, а також текст заяви про

участь у зборах та додатки до неї.

Детальна інформація про дату і місце проведення установчих зборів, міс�

це і час прийому документів від інститутів громадянського суспільства, а та�

кож текст заяви про участь у зборах та додатки до неї розміщені на офіцій�

ному сайті КМДА kievcity.gov.ua

Розпочато роботу з формування нового
складу Громадської ради
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Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 31.03.2011

№ 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна територіальної
громади міста Києва на 2011 — 2012 роки”

Рішення Київської міської ради № 301/8585 від 1 листопада 2012 року 
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини шостої статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Укра


їні”, з метою забезпечення запланованих надходжень до бюджету міста Києва Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального
майна територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки” такі
зміни:

1.1. Позиції 7, 79, 102, 103, 154 розділу “Перелік об’єктів групи А, що
перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Ки#
єва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах, за конкур#
сом”:

3. Доповнити додаток 1 до рішення Київської міської ради від
31.03.2011 № 100/5487 “Про Програму приватизації комунального майна
територіальної громади міста Києва на 2011 — 2012 роки” переліком об’#
єктів згідно з додатком до цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#
сію Київради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради

Г. Герега

7 Нежилий будинок м. Київ, вул. Мурашка, 4, літ. "А" 319,3

79 Нежилий будинок (двоповерховий, ТПП № 9) м. Київ, вул. Арсенальна, 1/14, літ. "А" 82,3

102 Гаражі!споруди 
Прибудова

м. Київ, вул. Братська, 1/9, літ. "А" 314,40
85,3

103 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мазепи, 6, літ. "А, А'" 1579,2

154 Частина нежилого приміщення № 48 (групи приміщень № 1) м. Київ, вул. Інститутська, 2, літ. "А" 1000,0

викласти в такій редакції:

7 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Мурашка Миколи, 4/2, літ. "А"' 322,3

79 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Арсенальна, 1, літ. "А" 70,5

102 Нежилі будинки м. Київ, вул. Братська, 1/9, літ. "Б" 
м. Київ, вул. Братська, 1/9, літ. "В"

145,4

183,4

103 Нежилий будинок м. Київ, вул. Мазепи Івана, 6, літ. "А; АІ" 2123,2

154 Нежиле приміщення № 48!а (групи приміщень № 1) м. Київ, вул. Інститутська, 2, літ. "А" 1000,0

Додаток
до рішення Київської міської ради

01.11.2012 № 301/8585

Доповнення до додатка 1 до рішення Київської міської ради від 31.03.2011 № 100/5487 
“Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва 

на 2011 — 2012 роки”
1. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації

шляхом викупу, новими позиціями такого змісту:

№
п/п

Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, 
кв. м

Примітки

1 2 3 4 5
Група "А", викуп

134 Нежилі приміщення ФОП Денисенко М. О. м. Київ, вул. Саксаганського, 99, літ. "А" 109,0

135 Нежилі приміщення ФОП Пономаренко І. Д. м. Київ, вул. Червоноармійська, 102 60,5

136 Машиномісце № 7, Сущенко А. С. м. Київ, вул. Московська, 46/2, літ. "А" 16,67

137 Нежилі приміщення ТОВ "Весна" м. Київ, вул. Фрунзе, 6, літ. "А" 147,6

2. Доповнити перелік об’єктів групи А, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації
шляхом продажу на аукціонах, за конкурсом, новими позиціями такого змісту:

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

№ п/п Назва об'єкта Адреса об'єкта Площа, 
кв. м

Примітки

1 2 3 4 5

Група "А", аукціон

209 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, літ. "А" 49,0

210 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Вишгородська, 51/1, літ. "А" 124,7

211 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Печерський узвіз, 19 143,3

212 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Братська, 1/9, літ. "А" 60,4

213 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Будівельників, 31/13 277,5

214 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Туполєва Академіка, 16, літ. "А" 457,0

215 Нежилий будинок м. Київ, вул. Труханівська, 3!а, літ. "А" 460,1

216 Нежилий будинок м. Київ, вул. Воровського, 34, літ. "Г" 134,0

217 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Саксаганського, 40/85, літ. "А", "А'" 134,0
218 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Інститутська, 22/7 220,0

219 Нежилі приміщення м. Київ, вул. Шовковична, 38 123,1

220 Нежилий будинок м. Київ, вул. Солом'янська/Волгоградська, б/н 126,0

Про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти 
для обдарованих дітей міста Києва

Рішення Київської міської ради № 207/7544 від 15 березня 2012 року
Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та з метою підтримки обдарованих та талано


витих учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва, стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих досягнень
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Запровадити систему заохочення обдарованих та талановитих учнів
загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва.

2. Затвердити Положення про персональні стипендії Київської міської
ради в галузі освіти для обдарованих дітей міста Києва згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі#

сію Київради з питань гуманітарної політики та постійну комісію Київради
з питань бюджету та соціально#економічного розвитку.

Київський міський голова
Л. Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради

15.03.2012 № 207/7544

ПОЛОЖЕННЯ
про персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти 

для обдарованих дітей міста Києва
1. Загальні положення
1.1. Персональні стипендії Київської міської ради в галузі освіти для

обдарованих дітей міста Києва (далі — персональні стипендії) признача#
ються відповідно до рішення Київської міської ради з метою підтримки
обдарованих та талановитих учнів загальноосвітніх навчальних закладів,
стимулювання їх творчості та засвідчення їх особистих досягнень.

1.2. Київська міська рада призначає 100 персональних стипендій уч#
ням загальноосвітніх навчальних закладів столиці України, які мають ви#
сокі досягнення в навчанні та мистецтві, беруть активну участь у суспіль#
ному житті навчального закладу та міста.

1.3. Учні загальноосвітніх навчальних закладів мають право на отри#
мання персональної стипендії за таких умов:

1.3.1. Є учнями 8 — 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
міста.

1.3.2. Мають високий рівень успішності (9 — 12 балів) з базових дис#
циплін упродовж попереднього до призначення персональної стипендії
навчального року, що підтверджується табелем про успішність.

1.3.3. Є призерами Всеукраїнських та міських предметних олімпіад,
Всеукраїнського та міського конкурсу#захисту науково#дослідницьких ро#
біт учнів — членів Малої академії наук України, міжнародних конкурсів та
інтелектуальних турнірів.

1.3.4. Мають високі досягнення у науковій та пошуково#дослідницькій
діяльності, що підтверджується публікаціями у науково#популярних ви#
даннях, участю у науково#практичних конференціях, семінарах тощо.

1.4. Персональні стипендії призначаються терміном на один навчаль#
ний рік: з 1 вересня по 30 червня включно.

2. Порядок призначення персональних стипендій
2.1. Для організації роботи з розгляду, відбору та висунення кандида#

тів на персональну стипендію Київської міської ради утворюється кон#
курсна комісія (далі — комісія), яку очолює голова постійної комісії Київ#
ради з питань гуманітарної політики. Заступником голови є начальник Го#
ловного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ра#
ди (Київської міської державної адміністрації). До складу комісії входять
депутати Київської міської ради, спеціалісти Головного управління освіти
і науки, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, ко#
мунального позашкільного навчального закладу “Київська Мала академія
наук учнівської молоді” Київського університету імені Бориса Грінченка.

2.2. Кількісний та персональний склад комісії затверджується щороку
рішенням постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики.

2.3. Керівництво роботою комісії здійснює її голова, а в разі його від#
сутності заступник голови комісії. Веде протоколи засідання комісії відпо#
відальний секретар.

2.4. Комісія зобов’язана не пізніше ніж за 45 днів до першого засідан#
ня повідомити засобам масової інформації про відбір кандидатур для
призначення персональних стипендій учням загальноосвітніх навчальних
закладів м. Києва та надіслати офіційні інформаційні листи управлінням
освіти районних в м. Києві державних адміністрацій.

2.5. Засідання комісії вважається повноважним, якщо на ньому присут#
ні не менше як дві третини її складу.

2.6. Рішення комісії щодо стипендіатів приймається до 1 липня поточ#
ного року та оформляється протоколом, який підписується головою комі#
сії та відповідальним секретарем.

2.7. Список стипендіатів затверджується рішенням Київради щорічно
до 1 серпня.

3. Порядок висування кандидатів
3.1. Кандидатури учнів для призначення персональних стипендій пода#

ють управління освіти районних в м. Києві державних адміністрацій за ре#
комендацією керівників загальноосвітніх навчальних закладів шляхом на#
правлення листа#клопотання до комісії та підтверджуючих документів на
кожного з кандидатів до 1 червня кожного поточного року. Квота для кож#
ного району становить 10 — 15 кандидатур.

3.2. Кандидатури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, яким
призначені стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України то#
що, на отримання персональних стипендій Київської міської ради в галу#
зі освіти для обдарованих дітей м. Києва комісією не розглядаються.

3.3. Кандидатури учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть
випускниками на момент призначення стипендії, комісією не розгляда#
ються.

3.4. До листа#клопотання управлінь освіти районних в м. Києві держав#
них адміністрацій про призначення персональної стипендії Київської місь#
кої ради в галузі освіти для обдарованих дітей м. Києва на ім’я голови ко#
місії додаються такі документи:

— розгорнута характеристика учня — кандидата на призначення сти#
пендії, у якій висвітлюються його досягнення, за підписом керівника на#
вчального закладу, де навчається кандидат, з обов’язковою інформацією
про учня: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, домашня адре#
са, телефон;

— копія свідоцтва про народження учня — кандидата на персональну
стипендію;

— копія табеля про успішність учня — кандидата на персональну сти#
пендію;

— копії дипломів, грамот, які засвідчують перемогу учня — кандидата
на стипендію у предметних олімпіадах, Всеукраїнському та міському кон#
курсі#захисті науково#дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії
наук України, міжнародних конкурсах, турнірах та участь у науково#прак#
тичних конференціях, семінарах, виставках науково#технічної творчості,
інтелектуальних турнірах;

— перелік публікацій у науково#популярних виданнях.
3.5. При призначенні персональних стипендій враховуються досягнен#

ня у навчанні учнів — кандидатів на персональну стипендію за попередній
рік.

3.6. Відбір претендентів на отримання персональної стипендії здій#
снюється за рейтингового системою шляхом голосування членів конкурс#
ної комісії.

4. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою персональних сти#
пендій

4.1. Виплата персональних стипендій здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету.

4.2. Розмір персональних стипендій становить 300 грн. на місяць і не
підлягає індексації протягом року. Загальний розмір персональної сти#
пендії за навчальний рік одному стипендіату становить 2700 грн.

4.3. Щомісячну виплату персональних стипендій здійснює Головне
управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки#
ївської міської державної адміністрації) з 1 вересня кожного поточного
року до закінчення навчального року.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про зменшення розміру пайової участі (внесків) у створенні соціальної 
та інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва

Рішення Київської міської ради № 691/8975 від 25 грудня 2012 року
Відповідно до пунктів 4.11 та 7.3 Порядку визначення розмірів пайової участі (внесків) забудовників (інвесторів) у створенні соці


альної та інженерно
транспортної інфраструктури м. Києва, затвердженого рішенням Київради від 30.12.2010 № 573/5385 “Про
бюджет міста Києва на 2011 рік” (із змінами і доповненнями), рішення Київської міської ради від 14.07.2011. № 403/5790, врахову

ючи звернення забудовника від 27.09.2011 № 847/12, лист Головного управління економіки та інвестицій виконавчого органу Київ

ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.11.2012 № 049
08/7240
12 та протокол засідання постійної комісії Київра

ди з питань бюджету та соціально
економічного розвитку від 04.12.2012 № 20/121, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зменшити ТОВ “Епіцентр К” розмір пайової участі (внесків) у ство#
ренні соціальної та інженерно#транспортної інфраструктури м. Києва згід#
но з договором від 24.12.2009 № 282 на балансову вартість збудованої
забудовником та переданої згідно з рішенням Київської міської ради від
14.07.2011 № 403/5790 до комунальної власності територіальної громади
міста Києва транспортної розв’язки та під’їзних шляхів.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну ко#
місію Київради з питань бюджету та соціально#економічного розвит#
ку.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київради від 29.12.2011 № 1099/7335 
“Про Програму соціально
економічного розвитку м. Києва на 2012 рік”

Рішення Київської міської ради № 658/8942 від 20 грудня 2012 року
Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини вісімнадця


тої статті 38 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 383/5770, Київ

ська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до додатка 3 “Розподіл асигнувань
на фінансування капітальних вкладень” до Програми соціально#еконо#
мічного розвитку м. Києва на 2012 рік, затвердженої рішенням Київра#
ди від 29.12.2011 № 1099/7335 “Про Програму соціально#еконо#
мічного розвитку м. Києва на 2012 рік”, виклавши його в редакції, що
додається.

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

Заступник міського голови — секретар Київради
Г. Герега

З додатками до рішень Київради можна ознайомитися 
в секретаріаті Київради. 
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Про проведення експерименту із запровадження нової форми соціальної 
роботи — патронату над дітьми, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, залишилися без батьківського піклування, дітьми
сиротами 
та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в місті Києві

Розпорядження № 1955 від 6 листопада 2012 року 
Відповідно до ст. 252
256 Сімейного кодексу України, ст. 22, 23 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, законів

України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молод

дю”, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із за

хистом прав дитини”, враховуючи рішення Київської міської ради від 27.11.2008 № 631/631 “Про запровадження системи патронат

ного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в місті Києві”, з метою забезпечення права кожної дитини, яка опи

нилась у складних життєвих обставинах, дитини, залишеної без батьківського піклування, дитинй
сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, на сімейне виховання, в межах функцій органу виконавчої влади:

1. Провести наприкінці 2012 та протягом 2013 років експеримент із за#
провадження нової форми соціальної роботи — патронату чад дітьми, які
опинилися в складних життєвих обставинах, залишилися без батьківсько#
го  піклування, дітьми#сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування, в місті Києві (далі# експеримент),

2. Затвердити Порядок проведення експерименту із запровадження
нової форми соціальної роботи — патронату над дітьми, які опинилися в
складних життєвих обставинах, залишилися без батьківського піклування,
дітьми#сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в
місті Києві, що додається.

3. Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) спільно з Київським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити
необхідних заходів щодо проведення експерименту.

4. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації відпо#
відно до розподілу обов’язків забезпечити висвітлення в засобах масової
інформації змісту цього розпорядження.

5. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ#

ника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М,
Голова О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) № 1955

Порядок проведення експерименту із запровадження нової форми соціальної роботи —
патронату над дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
залишилися без батьківського піклування, дітьми
сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, в місті Києві

Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
28 листопада 2012 р. за № 69/986

І. Загальні положення
1.1. Цей порядок регламентує правові та організаційні засади прове#

дення протягом 2012—2013 років експерименту із запровадження нової
форми соціальної роботи — патронату над дітьми, які опинилися в склад#
них життєвих обставинах, залишилися без батьківського піклування, діть#
ми#сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, в місті
Києві (далі — патронат над дітьми).

1.2. Експеримент здійснюється за умови участі:
Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Ки#

ївської міської державної адміністрації) (далі — міська Служба у справах
дітей), Служб у справах дітей районних в місті Києві державних адмініс#
трацій (далі — районні Служби у справах дітей), Центру соціально#психо#
логічної реабілітації дітей № 1 Служби у справах дітей виконавчого орга#
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (да#
лі — Центр соціально#психологічної реабілітації), Київського міського цен#
тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі — місь#
кий Центр соціальних служб), Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді районних в місті Києві державних адміністрацій (далі — районні
Центри соціальних служб), Оболонської та Солом’янської районних в міс#
ті Києві державних адміністрацій.

1.3. Цей Порядок передбачає реалізацію таких завдань:
відпрацювання механізму раннього виявлення дітей, які опинилися в

складних життєвих обставинах, залишилися без батьківського піклування,
дітей#сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

невідкладний захист та забезпечення першочергових потреб дитини,
яка опинилася у складних життєвих обставинах, перебуваючи в сім’ї;

розроблення та впровадження моделі патронату над дітьми;
покращення практики взаємодії та підвищення професійного рівня

працівників соціальної сфери міста щодо підтримки сімей, які опинились
в складних життєвих обставинах та забезпечення якісної опіки для дітей,
які тимчасово залишилися без батьківського піклування;

зменшення перебування в сирітських закладах кількості дітей, які опи#
нилися в складних життєвих обставинах, залишилися без батьківського
піклування, дітей#сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

впровадження ефективної діяльності щодо повернення дітей до рідних

Зареєстровано 
в Головному управлінні юстиції у місті Києві 
28 листопада 2012 р. за № 69/986
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батьків, передачі їх в установленому порядку на усиновлення, під опіку,
піклування в сім’ї родичів, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного
типу.

II. Виявлення дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах,
або залишеної без батьківського піклування, дитини#сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, що потребує патронату.

2.1. У разі виявлення дитини, яка опинилася у складних життєвих об#
ставинах, або залишеної без батьківського піклування, дитини#сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування, ініціатором влаштування її
до Центру соціально#психологічної реабілітації для подальшої передачі у
сім’ю патронатного вихователя може бути будь#який працівник соціальної
сфери, біологічні батьки дитини або особи, які їх замінюють, найближчі
родичі, які звертаються письмово або усно до районної Служби у справах
дітей за місцем перебування дитини. Ініціатором звернення також може
бути сама дитина, яка досягла 14#річного віку.

2.2. Невідкладно з моменту отримання повідомлення про дитину, яка
потенційно потребує влаштування у сім’ю патронатного вихователя,
районна Служба у справах дітей інформує районний Центр соціальних
служб про необхідність організації та здійснення соціального інспектуван#
ня.

2.3. Спеціалісти районної Служби у справах дітей та районного Центру
соціальних служб разом з працівниками кримінальної міліції у справах ді#
тей, охорони здоров’я (у разі існування загрози життю та здоров’ю дити#
ни), та, за потреби, іншими працівниками соціальної сфери протягом до#
би після надходження повідомлення проводять виїзд з метою оцінки ри#
зиків небезпеки для дитини та визначення можливостей сім’ї щодо утри#
мання та виховання дитини. Здійснюється обстеження умов проживання
дитини, стану її здоров’я та з’ясування причин складних життєвих обста#
вин, що фіксуються у акті обстеження житлово#побутових умов проживан#
ня дитини районної Служби у справах дітей, який підписується усіма учас#
никами обстеження. Районний Центр соціальних служб за результатами
соціального інспектування та проведеної первинної оцінки потреб скла#
дає акт соціального інспектування.

2.4. За результатами виїзду районною Службою у справах дітей невід#
кладно приймається рішення в інтересах дитини (у разі можливості з ура#
хуванням думки дитини) щодо можливості перебування її в сім’ї, необхід#
ності вилучення з сім’ї, влаштування дитини до родичів за їх заявою, до#
цільності влаштування до сім’ї патронатного вихователя, тощо. Вилучен#
ня дитини проводиться відповідно до вимог Закону.

2.5. У разі встановлення доцільності влаштування дитини до сім’ї пат#
ронатного вихователя, дитина тимчасово (до прийняття остаточного рі#
шення, підбору патронатного вихователя, збору необхідних документів,
тощо) влаштовується до закладу охорони здоров’я — при необхідності ме#
дичного обстеження та лікування, або безпосередньо до Центру соціаль#
но#психологічної реабілітації. За відсутності необхідності негайного вилу#
чення, дитина може залишитись за місцем проживання з батьками, якщо
це не загрожує її життю та здоров’ю.

2.6. При підтвердженні факту перебування сім’ї, дитини в сім’ї у склад#
них життєвих обставинах, дитина береться на облік у районній Службі у
справах дітей, а сім’я, в якій вона виховується,— на облік у відповідному
районному Центрі соціальних служб.

ІІІ. Влаштування дитини до Центру соціально#психологічної реабілітації
дітей для подальшої передачі у сім’ю патронатного вихователя

3.1.До Центру соціально#психологічної реабілітації для подальшого
влаштування у сім’ю патронатного вихователя приймаються діти віком до
18 років, таких категорій:

новонароджені, покинуті в закладах охорони здоров’я, підкинуті, знай#
дені, безпритульні діти;

діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров’ю;
діти, залишені без батьківського піклування;
діти#сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у

власній сім’ї: їх батьки або особи, що їх замінюють, не можуть піклуватись
про них.

3.2. Прийняття дітей до Центру соціально#психологічної реабілітації з
подальшим влаштуванням в сім’ю патронатного вихователя, здійснюєть#
ся на підставі направлення міської Служби у справах дітей та наказу Цен#
тру соціально#психологічної реабілітації. У такому наказі зазначається ко#
ординатор із числа працівників Центру соціально#психологічної реабіліта#
ції, а також закріплюються інші спеціалісти для надання послуг дитині та
сім’ї патронатного вихователя.

3.2.1. До направлення долучаються:
документ, що підтверджує відповідну категорію дитини, або заява від

дитини, біологічних батьків дитини, осіб, які їх замінюють, найближчих
родичів;

довідка про відсутність інфекційних захворювань, видана в установле#
ному порядку за місцем проживання дитини;

копія свідоцтва про народження (або пояснення причин його відсутно#
сті);

відомості про батьків або осіб, які їх замінюють (або пояснення причин
їх відсутності).

3.2.2. Після влаштування дитини до Центру соціально#психологічної
реабілітації її особова справа комплектується відповідними документа#

ми;
медична картка дитини (форма № 026/у);
картка профілактичних щеплень (форма № 06З/о);
виписка з історії хвороби з результатами медичного обстеження, в то#

му числі лабораторних аналізів крові, сечі, калу на збудників кишкових ін#
фекцій, ентеробіоз, висіву із зіва на дифтерію;

довідка від лікаря#психіатра про стан психічного здоров’я;
висновки психолого#педагогічних спостережень;
документ про освітній рівень, а за його відсутності — акт психолого#ме#

дико#педагогічної комісії про обсяг засвоєного дитиною програмного за#
гальноосвітнього матеріалу;

акт обстеження умов проживання дитини;
індивідуальний план захисту дитини;
опис майна, що належить дитині на праві власності, та відомості про

особу (орган), яка відповідає за його збереження;
копія документа, який підтверджує право власності дитини на нерухо#

мість (у разі наявності);
пенсійне посвідчення на дитину, яка отримує пенсію;
копія ухвали суду про стягнення аліментів (у разі отримання їх на ди#

тину одним з батьків або особою, яка їх замінює).
3.3. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюєть#

ся згідно з Договором укладеним між районною Службою у справах дітей,
Центром соціально#психологічної реабілітації та патронатним виховате#
лем. У разі, коли влаштування дитини відбувається за заявою біологічних
батьків дитини, осіб, які їх замінюють, найближчих родичів, дані особи та#
кож виступають стороною Договору. Про передачу дитини складається
акт, який підписується всіма сторонами Договору.

3.4. На кожну дитину, влаштовану в сім’ю, патронатному вихователю
видаються такі документи:

копія наказу Центру соціально#психологічної реабілітації дітей про
влаштування дитини;

копія свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);
документи про освіту (у разі наявності);
висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
письмові рекомендації щодо особливостей догляду та виховання дити#

ни, підтримки її контактів з батьками, особами які їх замінюють, надані
компетентними органами;

другий примірник акта про передачу дитини.
3.5. Влаштування дітей в сім’ю патронатного вихователя здійснюється

з дотриманням вимог законодавства за принципом родинності та з ура#
хуванням їх вікових особливостей. Кількість дітей, одночасно влаштова#
них у сім’ю патронатного вихователя, не може перевищувати 4 особи (за
умови, якщо це рідні брати чи сестри — більше 4 осіб).

3.6. Дитина може перебувати у сім’ї патронатного вихователя протя#
гом 3 місяців, у разі необхідності, на підставі обґрунтованого клопотання
районної Служби у справах дітей термін може бути продовжений відпо#
відним наказом міської Служби у справах дітей, але не більше, ніж на 3
місяці.

3.7. Діти, влаштовані у сім’ю патронатного вихователя, та їх біологічні
батьки чи особи, які їх замінюють, можуть користуватися юридичними,
психологічними, педагогічними тощо послугами спеціалістів Центру соці#
ально#психологічної реабілітації.

3.8. Надання освітніх послуг, стаціонарної та амбулаторної медичної

допомоги дітям, влаштованим у сім’ю патронатного вихователя, забезпе#
чується державними та комунальними закладами освіти та охорони здо#
ров’я, за місцем проживання патронатного вихователя або за місцем, де
дитина проживала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя.

IV. Ведення справи дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихова#
теля

4.1. Для координації заходів щодо догляду та виховання дитини, соці#
ального супроводу біологічних батьків тощо наказом районної Служби у
справах дітей за місцем проживання дитини, створюється міжвідомча
група із супроводу справи дитини.

4.2. Основним завданням міжвідомчої групи є проведення узгоджених
дій щодо: 

направлення дитини на реабілітацію;
подолання сім’єю складних життєвих обставин;
формування здатності батьків опікуватись дитиною та самостійно до#

лати труднощі;
визначення форми сімейного виховання дитини, яка найбільше відпо#

відає її потребам.
4.3. Очолює міжвідомчу групу працівник районної Служби у справах ді#

тей, який несе персональну відповідальність за ведення справи дитини.
4.4. До складу міжвідомчої групи в установленому порядку включають#

ся: спеціаліст районного Центру соціальних служб, відповідальний за со#
ціальний супровід біологічної родини, патронатний вихователь, психолог
та соціальний педагог Центру соціально#психологічної реабілітації.

4.5. Засідання міжвідомчої групи скликаються в обов’язковому порядку
протягом перших 3#4 днів після влаштування дитини до Центру соціально#
психологічної реабілітації, за потреби — через місяць перебування дитини
у сім’ї патронатного вихователя та на етапі підготовки дитини до повер#
нення в біологічну сім’ю чи влаштування за іншою формою виховання.

4.6. Рішення міжвідомчої групи оформляється протоколом, з врахуван#
ням думок всіх членів групи, копія якого передається учасникам засідан#
ня.

4.7. Члени міжвідомчої групи:
беруть участь у заходах щодо здійснення оцінки потреб дитини та її

сім’ї;
узгоджують індивідуальний план захисту дитини та план соціального

супроводу біологічної сім’ї та беруть участь у їх реалізації;
переглядають стан виконання планів;
оцінюють стан дитини та готовність батьків опікуватися дитиною;
затверджують рекомендації щодо подальшого виховання, розвитку та

утримання дитини біологічними батьками чи іншими особами, які їх замі#
нюють;

ініціюють у разі потреби перегляд справи дитини на Комісії з питань
захисту прав дитини;

звертаються до інших закладів, установ та організацій щодо захисту
прав дитини, надання їй та її сім’ї соціальної підтримки, представлення їх
інтересів;

надають підтримку сім’ї патронатного вихователя у виконанні покладе#
них на нього обов’язків.

4.8. Заходи із соціального супроводу біологічної сім’ї дитини щодо від#
новлення її здорового функціонування здійснює районний Центр соціаль#
них служб. Міський Центр соціальних служб контролює та здійснює су#
первізію у процесі соціального супроводу біологічної сім’ї.

4.9. Районний Центр соціальних служб надсилає до Центру соціально#
психологічної реабілітації відомості про взяття сім’ї під соціальний супро#
від.

4.10. Заходи щодо захисту прав дитини, профілактичної роботи з біо#
логічною сім’єю здійснюються районною Службою у справах дітей за міс#
цем проживання біологічних батьків дитини.

4.11. Директор Центру соціально#психологічної реабілітації здійснює
контроль за умовами утримання та виховання дитини у сім’ї патронатно#
го вихователя.

4.12. Міська Служба у справах дітей контролює надання послуг Цен#
тром соціально#психологічної реабілітацїї та районною Службою у спра#
вах дітей, у разі необхідності вносить свої зауваження.

4.13. Заходи щодо догляду та виховання дитини, соціального супрово#
ду біологічної сім’ї дитини узгоджуються (відповідно узгоджуються індиві#
дуальний план соціального захисту дитини та план соціального супрово#
ду сім’ї на засіданнях міжвідомчої групи із супроводу справи дитини,
влаштованої в сім’ю патронатного вихователя) та мають спільну мету —
захист дитини та забезпечення її права на виховання у сприятливому сі#
мейному середовищі.

V. Вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя
5.1. Вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя до законних

представників здійснюється за наказом Центру соціально#психологічної
реабілітації на підставі висновку районної Служби у справах дітей про до#
цільність повернення дитини до її законних представників, відповідного
рішення органів опіки та піклування або суду.

5.2. При переданні дитини законним представникам надається: висно#
вок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, рекомен#
дації щодо особливостей догляду та виховання дитини.

5.3. Після вибуття дитини відповідна служба у справах дітей в місячний
строк інформує Центр соціально#психологічної реабілітації про подальше
влаштування дитини, необхідність надання додаткових послуг спеціаліс#
тами Центру соціально#психологічної реабілітації.

5.4. У разі неможливості повернення дитини законним представникам,
вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя та її подальше влашту#
вання здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VI. Права та обов’язки патронатних вихователів
6.1. Підбір та підготовка патронатних вихователів здійснюються відпо#

відно до рекомендацій, розроблених міською Службою у справах дітей.
Патронатними вихователями можуть бути громадяни України віком від 35
до 60 років (для жінки) і від 35 до 65 років (для чоловіка), які:

перебувають у зареєстрованому шлюбі;
проживають на спільній житловій площі;
мають позитивний досвід виховання дітей;
одна (один) з яких виконання обов’язків патронатного вихователя не

поєднує з іншою трудовою діяльністю;
пройшли курси спеціальної підготовки;
відповідають іншим вимогам, визначеним у чинному законодавстві.
6.2. За результатами проходження навчання міським Центром соціаль#

них служб патронатному вихователю надаються рекомендації, на підставі
яких міська Служба у справах дітей готує лист директорові Центру соці#
ально#психологічної реабілітації про доцільність укладання відповідних
договорів.

6.3. Патронатний вихователь приймається на роботу до Центру соці#
ально#психологічної реабілітації як позаштатний працівник цього закладу
на підставі строкового трудового договору. З іншим із подружжя після
влаштування до його сім’ї дитини на патронатне виховання укладається
цивільно#правова угода між ним та Центром соціально#психологічної ре#
абілітації на місяць з подальшою його пролонгацією у разі необхідності.

6.4. Сім’я патронатного вихователя зобов’язана:
нести відповідальність за збереження життя та здоров’я дитини, влаш#

тованої в сім’ю;
забезпечити дитині належні умови для проживання, навчання, фізич#

ного та духовного розвитку відповідно до віку та особливостей розвитку;
в межах повноважень, визначених договором, захищати дитину, її пра#

ва та інтереси;
забезпечити виконання завдань, визначених для них індивідуальним

планом захисту дитини;
сприяти спілкуванню дитини з її батьками, родичами, якщо це не су#

перечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду;
сприяти встановленню контакту дитини#сироти, дитини, позбавленої

батьківського піклування, з потенційними опікунами (піклувальниками),
усиновлювачами, прийомними батьками та батьками#вихователями;

виконувати інші обов’язки щодо дитини, передбачені Договором про її
влаштування;

в інтересах дитини співпрацювати зі спеціалістами Центру соціально#
психологічної реабілітації;

дотримуватись принципу конфіденційності інформації щодо дитини та
її батьків;

підготувати на момент вибуття дитини рекомендації щодо особливос#
тей догляду та виховання дитини в подальшому;

проходити курси з підвищення кваліфікації;
виконувати інші обов’язки, покладені на них директором Центру соці#

ально#психологічної реабілітації, які відповідають меті діяльності;

підготувати документи про стан здоров’я дитини її фізичний та розу#
мовий розвиток.

6.5. Сім’я патронатного вихователя має право:
отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний та фізичний роз#

виток дитини, яка влаштовується в їх сім’ю;
підбирати форми, методи виховання дитини відповідно до рекоменда#

цій, визначених спеціалістами;
відмовити у прийнятті дитини в свою сім’ю, якщо це може негативно

вплинути на задоволення потреб інших дітей, які проживають в їх сім’ї;
представляти інтереси дитини на засіданнях міжвідомчої групи, а та#

кож в інших установах та організаціях, якщо інше не передбачено законо#
давством;

на отримання пільг, передбачених законодавством України.
VII. Фінансування проведення експерименту
7.1. Заходи з організації та проведення експерименту здійснюються за

рахунок коштів, виділених учасникам експерименту в межах видатків на
виконання основної діяльності, та інших коштів, залучених в установлено#
му порядку.

7.2. Оплата праці патронатних вихователів здійснюються відповідно до
умов Договору про співпрацю, кошти перераховуються на карткові рахун#
ки сім’ї патронатного вихователя.

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов

Про організацію роботи міського пасажирського транспорту під час 
проведення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів

Розпорядження № 2237 від 12 грудня 2012 року 
Відповідно до статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 8 Закону України “Про міський електро


транспорт”, статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт”; статей” 5, 27 Закону України “Про дорожній рух” та на вико

нання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 листопада
2012 року № 1995 “Про проведення загальноміських Новорічних та Різдвяних заходів”:

1. Головному управлінню транспорту та зв’язку виконавчого органу Ки#
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1.1. 01 січня 2013 року подовжити на 3 години 30 хвилин роботу мет#
рополітену та організувати роботу автобусних, трамвайних, тролейбусних
маршрутів до 04.30 год., та окремих маршрутів, які курсують від станцій
метрополітену після 04.30 год. зі збільшеними інтервалами руху.

1.2. З 20.00 год. 31 грудня 2012 року передбачити збільшення кілько#
сті пар поїздів на лініях метрополітену та рухомого складу на автобусних,
тролейбусних, трамвайних маршрутах відповідно до пасажиропотоку.

1.3. 07 січня 2013 року під час проведення заходів на вул. Хрещатик
(початок о 14.00 год.) передбачити збільшення кількості пар поїздів на лі#
ніях метрополітену, кількості рухомого складу на автобусних, трамвайних,
тролейбусних маршрутах відповідно до пасажиропотоку.

1.4. 19 січня 2013 року передбачити збільшення кількості пар поїздів
на лініях метрополітену, кількості рухомого складу на автобусних, тро#
лейбусних маршрутах відповідно до пасажиропотоку до закінчення захо#
дів у Парку культури і відпочинку “Гідропарк” та на Оболонській набереж#
ній.

1.5. Забезпечити чергування відповідальних посадових осіб 31 грудня
2012 року, 01 січня 2013 року, 07 січня 2013 року на пунктах очікування
міського пасажирського транспорту загального користування зі значним
пасажиропотоком.

2. Просити Головне управління МВС України в м. Києві:
2.1. Вжити заходів щодо посилення охорони громадського порядку,

громадської безпеки та дорожнього руху 31 грудня 2012 року — з 20.00
год. і до закінчення заходів на всіх маршрутах міського пасажирського
транспорту загального користування, а також у таких місцях:

вул. Софійська (кінцева зупинка тролейбусів маршрутів №№ 16,18);
вул. Михайла Грушевського (в районі стадіону “Динамо” ім. В. В. Ло#

бановського на зупинці автобусів маршрутів №№ 24, 62);
площа Льва Толстого (кінцева зупинка тролейбусів маршрутів

№№ 5,8,17); 
перехрестя вул. Мечникова і бульв. Лесі Українки (зупинка автобусів

маршруту № 55);
на перехресті вулиць Рогнідинської та Еспланадної;
біля станцій метрополітену “Либідська”, “Петрівка”, “Святошин”, “Ліво#

бережна”, “Дарниця”, “Чернігівська^”” “Хрещатик”, “Майдан Незалежно#
сті”, “площа Льва Толстого”.

2.2. Силами Управління ДАІ ГУ МВС України в м. Києві:
2.2.1. У разі необхідності передбачити 19 грудня 2012 року з 16.00

год. до завершення свята відкриття головної новорічної ялинки на майда#

ні Незалежності можливість заборони руху транспорту на вул. Хрещатик
від вул. Інститутської до вул. Б. Хмельницького.

2.2.2. У разі необхідності передбачити 22 грудня 2012 року з 14.00 год.
до завершення Параду Дідів Морозів#волонтерів можливість заборони ру#
ху транспорту на вул. Хрещатик від вул. Інститутської до Бессарабської
площі.

2.2.3. З 00.00 год. 30 грудня 2012 року до 00.00 год. 08 січня 2013 ро#
ку закрити рух всіх видів транспорту на вул. Хрещатик на ділянці від вул.
Інститутської до вул. Б. Хмельницького та у разі необхідності на ділянці
від вул. Б. Хмельницького до Бессарабської площі.

2.2.4. З 18.00 год. 31 грудня 2012 року до 6.30 год. 01 січня 2013 ро#
ку під час проведення загальноміських заходів закрити рух транспорту
(крім міського пасажирського транспорту загального користування, опе#
ративних та спеціальних транспортних засобів) на:

вул. Софійській (від вул. Володимирської до майдану Незалежності) та
прилеглих вулицях до вул. Софійської;

вул. Малій Житомирській (від майдану Незалежності до пров. Володи#
мирського).

2.2.5. Спільно з комунальним підприємством “Київтранспарксервіс” з
16.00 год. 31 грудня 2012 року, з 11.00 год. 07 січня 2013 року на час
проведення загальноміських заходів заборонити паркування транспорт#
них засобів на проїзній частині:

вул. Софійської (від вул. Володимирської до майдану Незалежності);
вул. Малої Житомирської (від майдану Незалежності до пров. Володи#

мирського);
вул. Еспланадної;
вул. Рогнідинської (від вул. Шота Руставелі до вул. Еспланадної);
вул. Шота Руставелі (від вул. Рогнідинської до вул. Басейної).
3. Комунальній корпорації "Київавтодор” 01 січня 2013 року з метою

належного руху автотранспорту після завершення проведення масових
святкових заходів забезпечити виділення необхідної спеціальної приби#
ральної дорожньої техніки.

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

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

Голова
О. Попов 

Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 15 серпня 2006 року № 1215 “Про зовнішнє художнє освітлення

фасадів будинків і споруд та пам’яток культурної спадщини м. Києва”
Розпорядження № 2159 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до законів України “Про столицю України — місто
герой Київ”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, в межах
функцій органу місцевого самоврядування: 

1. Внести зміни до розпорядження Київської міської державної адмі#
ністрації від 15 серпня 2006 року № 1215 “Про зовнішнє художнє освіт#
лення фасадів будинків і споруд та пам’яток культурної спадщини м. Ки#
єва”:

1.1. у тексті розпорядження слова “Головне управління містобудуван#
ня, архітектури та дизайну міського середовища” у всіх відмінках заміни#
ти словами “Департамент містобудування та архітектури” у відповідних
відмінках;

1.2. у пункті 2 розпорядження цифри “01.04.2007” замінити цифрами
“01.04.2014”;

1.3. У підпункті 5.1 пункту 5 розпорядження слова “архітектурно#пла#

нувальних завдань (АПЗ)” замінити словами “містобудівних умов та обме#
жень забудови земельної ділянки”; 

1.4. пункт 7 розпорядження виключити.
У зв’язку з цим пункти 8#10 вважати відповідно пунктами 7#9.
2. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз#

рядження покласти на заступника голови Київської міської державної ад#
міністрації згідно з розподілом обов’язків.

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

Голова О. Попов

Про утворення комісії з питань передачі амбулаторії на вулиці Полкова, 57 
в місті Києві з державної до комунальної власності територіальної громади

міста Києва
Розпорядження № 2154 від 29 листопада 2012 року

Відповідно до статей 4, 4
1, 6, 7 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, на виконан

ня розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 жовтня 2012 ро

ку № 1725 “Про прийняття безоплатно житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, зовнішніх інженерних мереж, відокремлених
об’єктів комунального призначення та електролічильників ДП НДВА “Пуща
Водиця” до комунальної власності територіальної гро

мади міста Києва”, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Утворити комісію з питань передачі амбулаторії на вулиці Полкова,
57 в місті Києві з державної до комунальної власності територіальної гро#
мади міста Києва та затвердити її склад, що додається.

2. Комісії, утвореній згідно з пунктом 1 цього розпорядження, органі#
зувати свою роботу в установленому порядку, скласти акт приймання#пе#
редачі та направити його на затвердження до виконавчого органу Київ#
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів#

нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт#
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

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

Голова
О. Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

29.11.2012 № 2154

СКЛАД 
комісії з питань передачі амбулаторії на вулиці Полкова, 57 в місті Києві з державної 

до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Пузанов Олександр Геннадійович заступник голови Київської міської державної адміністрації — керівник апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова комісії

Парфененко Дмитро Миколайович начальник Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії

Багрій Валентина Михайлівна начальник відділу формування комунальної власності Головного управління комунальної  власності м. Києва
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Гудзь Андрій Анатолійович заступник начальника Головного управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Іоничев Лев Анатолійович директор з соціальних, житлових питань та будівництва державного підприємства “Науково#дослідний, ви#
робничий агрокомбінат “Пуща#Водиця” (за згодою)

Лаврененко Віталій Іванович депутат Київської міської ради (за згодою)
Поддубняк Олександр Миколайович заступник генерального директора з питань організації роботи по механізації, автоматизації і енергозабез#

печенню виробничих процесів державного підприємства “Науково#дослідний, виробничий агрокомбінат
“Пуща#Водиця” (за згодою)

Полупан Володимир Михайлович головний спеціаліст відділу управління державним майном Департаменту бухгалтерського обліку, держав#
ного майна та господарського забезпечення Міністерства аграрної політики та продовольства України (за
згодою)

Сапунова Тетяна Дмитрівна головний спеціаліст управління охорони здоров’я Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Сидорчук Тамара Миколаївна провідний інженер Поліклініки № 2 Подільського району міста Києва
Тищенко Ярослав Миколайович начальник Управління фінансів охорони здоров’я та соціального захисту Головного фінансового управління

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Шлапак Алла Василівна депутат Київської міської ради (за згодою)

Заступник голови — керівник апарату
О. Пузанов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 28 грудня 2012 року

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

повідомляє про продаж об'є тів права ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва:

шляхом ви п :

Нежилий б дино площею 373,60 в.м по пр-т 40-річчя Жовтня, 87, літ. "1Г",
приватизовано юридичною особою за 4 495 304 (чотири мільйони чотириста дев'яносто п'ять
тисяч триста чотири) ривні 40 опійо , в том числі, ПДВ — 749 217 (сімсот соро дев'ять
тисяч двісті сімнадцять) ривень 40 опійо .

Нежилі приміщення (підвал) площею 134,40 в.м по в л. Солом'янсь ій, 33, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 860 400 (вісімсот шістдесят тисяч чотириста) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 143 400 (сто соро три тисячі чотириста) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 81,70 в.м по в л. Костянтинівсь ій, 16, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 445 200 (чотириста соро п'ять тисяч двісті) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 74 200 (сімдесят чотири тисячі двісті) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 48,80 в.м по в л. Предславинсь ій, 12, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 75 000 (сімдесят п'ять тисяч) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення (підвал) площею 28,30 в.м по в л. Ярославів Вал, 19/33а, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 277 200 (двісті сімдесят сім тисяч двісті) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 46 200 (соро шість тисяч двісті) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення (підвал) площею 30,30 в.м по в л. Василен а, 11-а, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 150 360 (сто п'ятдесят тисяч триста шістдесят) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 25 060 (двадцять п'ять тисяч шістдесят) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення (підвал) площею 28,30 в.м по в л. Костельній, 9, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 251 880 (двісті п'ятдесят одна тисяча вісімсот
вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 41 980 (соро одна тисяча дев'ятсот
вісімдесят) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 29,20 в.м по в л. Фр нзе, 121/2, літ. "А" приватизовано
фізичною особою за 236 280 (двісті тридцять шість тисяч двісті вісімдесят) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 39 380 (тридцять дев'ять тисяч триста вісімдесят) ривень
00 опійо .

Нежилі приміщення площею 114,70 в.м по в л. Горь о о, 160, літ. "Б" приватизовано
юридичною особою за 770 040 (сімсот сімдесят тисяч соро ) ривень 00 опійо , в том
числі, ПДВ — 128 340 (сто двадцять вісім тисяч триста соро ) ривень 00 опійо .

Нежиле приміщення (підвал) площею 103,80 в.м по в л. Са са ансь о о, 33-35/28, літ.
"Б" приватизовано фізичною особою за 613 200 (шістсот тринадцять тисяч двісті) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 102 200 (сто дві тисячі двісті) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 19,80 в.м по в л. П люя, 5, літ. "А" приватизовано фізичною
особою за 221 400 (двісті двадцять одна тисяча чотириста) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 36 900 (тридцять шість тисяч дев'ятсот) ривень 00 опійо .

Нежиле приміщення площею 8,80 в.м по пр-т Оболонсь ий, 28в, літ. "Б" приватизовано
фізичною особою за 99 480 (дев'яносто дев'ять тисяч чотириста вісімдесят) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 16 580 (шістнадцять тисяч п'ятсот вісімдесят) ривень
00 опійо .

Нежилі приміщення (цо оль) площею 81,70 в.м по в л. Червонот аць а, 27/2, літ. "А"
приватизовано юридичною особою за 492 000 (чотириста дев'яносто дві тисячі) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 82 000 (вісімдесят дві тисячі) ривень 00 опійо .

Нежилий б дино площею 87,60 в.м по в л. Са са ансь о о, 60, літ. "В" приватизовано
фізичною особою за 643 920 (шістсот соро три тисячі дев'ятсот двадцять) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 107 320 (сто сім тисяч триста двадцять) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 29,80 в.м по в л. Виш ородсь ій, 52, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 121 440 (сто двадцять одна тисяча чотириста соро ) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 20 240 (двадцять тисяч двісті соро ) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення (підвал) площею 38,10 в.м по в л. П ш інсь ій, 32, літ. "А'"
приватизовано юридичною особою за 389 520 (триста вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот
двадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 64 920 (шістдесят чотири тисячі дев'ятсот
двадцять) ривень 00 опійо .

Господарча спор да площею 43,00 в.м по в л. Новомостиць ій, 2в, літ. "Б"
приватизовано фізичною особою за 426 360 (чотириста двадцять шість тисяч триста
шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 71 060 (сімдесят одна тисяча шістдесят)
ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення (цо оль) площею 44,10 в.м по пров. Машиноб дівном , 27, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 319 800 (триста дев'ятнадцять тисяч вісімсот) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 53 300 (п'ятдесят три тисячі триста) ривень 00 опійо .

Господарча спор да площею 32,00 в.м по в л. Н. Ужвій, 4в, літ. "Б" приватизовано
фізичною особою за 340 200 (триста соро тисяч двісті) ривень 00 опійо , в том числі,
ПДВ — 56 700 (п'ятдесят шість тисяч сімсот) ривень 00 опійо .

Нежиле приміщення площею 6,00 в.м по в л. Стрілець ій, 4, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 115 812 (сто п'ятнадцять тисяч вісімсот дванадцять) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 19 302 (дев'ятнадцять тисяч триста дві) ривні 00 опійо .

Нежилі приміщення (цо оль) площею 109,00 в.м по в л. Са са ансь о о, 99, літ. "А"
приватизовано фізичною особою за 1 007 520 (один мільйон сім тисяч п'ятсот двадцять)
ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 167 920 (сто шістдесят сім тисяч дев'ятсот
двадцять) ривні 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 109,00 в.м по в л. Са са ансь о о, 99, літ. "А",
приватизовано фізичною особою за 1 007 520 (один мільйон сім тисяч п'ятсот двадцять)
ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 167 920 (сто шістдесят сім тисяч дев'ятсот
двадцять) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 26,00 в.м по в л. Ян еля А адемі а, 2, літ. "А", приватизовано
фізичною особою за 102 696 (сто дві тисячі шістсот дев'яносто шість) ривень 00 опійо , в
том числі, ПДВ — 17 116 (сімнадцять тисяч сто шістнадцять ) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 469,10 в.м по в л. Жмеринсь ій, 30, літ. "А", приватизовано
юридичною особою за 3 559 200 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті) ривень
00 опійо , в том числі, ПДВ — 593 200 (п'ятсот дев'яносто три тисячі двісті) ривень 00
опійо .

Нежилі приміщення площею 39,00 в.м по пр-т 40-річчя Жовтня, 120, . 3, літ. "А",
приватизовано юридичною особою за 187 680 (сто вісімдесят сім тисяч шістсот вісімдесят)
ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 31 280 (тридцять одна тисяча двісті вісімдесят)
ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 168,00 в.м по в л. Коцюбинсь о о Михайла, 9, літ. "А",
приватизовано юридичною особою за 1 434 120 (один мільйон чотириста тридцять чотири
тисячі сто двадцять) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 239 020 (двісті тридцять дев'ять
тисяч двадцять) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 236,30 в.м по в л. Молодо вардійсь ій, 32, літ. "Д",
приватизовано юридичною особою за 555 480 (п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч чотириста
вісімдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 92 580 (дев'яносто дві тисячі п'ятсот
вісімдесят) ривень 00 опійо .

шляхом продаж на а ціоні:

Нежиле приміщення площею 20,50 в.м по в л. П ш інсь ій, 25, літ. "А" приватизовано
фізичною особою за 98 400 (дев'яносто вісім тисяч чотириста) ривень 00 опійо , в том
числі, ПДВ — 16 400 (шістнадцять тисяч чотириста) ривень 00 опійо .

Нежилий б дино площею 1210,30 в.м по в л. Сирець ій, 29, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 9 514 692 (дев'ять мільйонів п'ятсот чотирнадцять тисяч шістсот
дев'яносто дві) ривні 00 опійо , в том числі, ПДВ — 1 585 782 (один мільйон п'ятсот
вісімдесят п'ять тисяч сімсот вісімдесят дві) ривні 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 86,50 в.м по в л. Го олівсь ій, 48, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 755 690 (сімсот п'ятдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто) ривень
40 опійо , в том числі, ПДВ — 125 948 (сто двадцять п'ять тисяч дев'ятсот соро вісім)
ривень 40 опійо .
Нежилі приміщення площею 90,20 в.м по в л. Са са ансь о о, 123, літ. "А"

приватизовано юридичною особою за 713 880 (сімсот тринадцять тисяч вісімсот вісімдесят)
ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 128 980 (сто двадцять вісім тисяч дев'ятсот
вісімдесят) ривень 00 опійо .

Нежилий б дино площею 386,80 в.м по пр-т Перемо и, 130/1, літ. "А" приватизовано
юридичною особою за 2 526 360 (два мільйони п'ятсот двадцять шість тисяч триста
шістдесят) ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 421 060 (чотириста двадцять одна тисяча
шістдесят) ривень 00 опійо .

Нежилі приміщення площею 672,30 в.м по в л. К рнатовсь о о, 11, літ. "А",
приватизовано юридичною особою за 4 645 000 (чотири мільйони шістсот соро п'ять тисяч)
ривень 00 опійо , в том числі, ПДВ — 774 166 (сімсот сімдесят чотири тисяч сто
шістдесят) ривень 67 опійо .

Нежилі приміщення (підвал) площею 36,10 в.м по в л. Рейтарсь ій, 17, літ. "А",
приватизовано фізичною особою за 187 270 (сто вісімдесят сім тисяч двісті сімдесят)
ривень 80 опійо , в том числі, ПДВ — 31 211 (тридцять одна тисяча двісті одинадцять)
ривень 80 опійо .

1. Кон рс проводиться Головним правлінням е ономі-
и та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради
(Київсь ою місь ою державною адміністрацією) відповідно
до рішення Київсь ої місь ої ради від 24.05.2007
№ 528/1189 "Про затвердження Положення про порядо
проведення інвестиційних он рсів для б дівництва, ре-
онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та нежит-
лово о призначення, незавершено о б дівництва, інже-
нерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва", та роз-
порядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від
10.09.2012 № 1573 "Про проведення інвестиційних он р-
сів із зал чення інвесторів до облашт вання Місь о о
дозвільно о центр міста Києва, районних дозвільних
центрів міста Києва та центрів надання адміністра-
тивних посл про рамно-технічним омпле сом са-
мообсл ов вання для здійснення оплати за надані
адміністративні посл и".

2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Орієнтовна вартість про рамно-технічних омпле -

сів самообсл ов вання — 286 650,0 рн., том числі
47 775,0 рн ПДВ.

2.2. Кіль ість про рамно-технічних омпле сів, необхід-
них задіяти для реалізації прое т — 14.

2.3. Орієнтовна вартість одно о про рамно-технічно о
омпле с — 20 475,0 рн, том числі 3 415,0 рн ПДВ.

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до ово-
р та о ремі йо о мови.

3.1. Переможець он рс -інвестор визначається рі-
шенням постійно діючої он рсної омісії по зал ченню ін-
весторів (далі — Комісія) та затвердж ється розпоряджен-
ням ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації).

3.2. Замовни облашт вання — Головне правління
промислової, на ово-технічної та інноваційної політи и
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь-
ої державної адміністрації).
3.3. Облашт вання здійснюється разом із замовни ом

відповідно до ладено о інвестиційно о до овор між ін-
вестором, замовни ом облашт вання та ор анізатором
он рс .
3.4. Після завершення дії до овор право власності на

про рамно-технічні омпле си залишаться інвестора.
3.5. Питання з одження з балансо трим вачами про-

ведення облашт вання виріш ється в становленом по-
ряд інвестором та замовни ом облашт вання після ла-
дання інвестиційно о до овор .

3.6. Термін дії до овор 5 ро ів.

4. Основні мови он рс :
4.1. Об'є т інвест вання — Місь ий дозвільний центр

міста Києва, районні дозвільні центри міста Києва та цен-
три надання адміністративних посл ;

4.2. Предмет інвест вання:
- облашт вання про рамно-технічними омпле сами

для с орочення часових та рошових витрат заявни ів, для
оплати посл ;

- забезпечення посл ами оплати мобільно о зв'яз ,
ом нальних платежів та оплати дост п в Інтернет тощо;
- автоматизація та інформатизація процес надання

посл ;
4.3. Фінанс вання інвестором сіх витрат, пов'язаних з:
- за півлею про рамно-технічних омпле сів, про рам-

но о забезпечення для серверів і систем ер вання, фізич-
них омпонентів мережі та матеріалів;

- робіт по інсталяції обладнання та про рамно о забез-
печення для серверів та систем ер вання;

- проведенням п с онала одж вальних робіт;
- робіт по монтаж ;
- обсл ов вання про рамно о забезпечення;
- оплатою додат ових посл .

- після за інчення термін дії інвестиційно о до овор
або йо о припинення (розірвання) інвестор демонт є про -
рамно-технічні омпле си за власний рах но .

4.4. Наявність часни а ліцензії/дозвол щодо пере а-
зів оштів ор анів державної влади або лист від бан івсь ої
станови про намір ладання а ентсь о о до овор з ін-
вестором з ідно постанови Правління Національно о бан
У раїни від 05.03.2008 № 53 "Про ре лювання питань
здійснення операцій із застос ванням про рамно-техніч-
них омпле сів самообсл ов вання" разі визнання час-
ни а переможцем.

4.5. Надання часни ом он рс он рсно о забезпе-
чення — арантії провідно о бан щодо забезпечення ви-
онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і пе-
редбачені п. 4.6. та п. 4.7.

4.6. Сплата ор анізатор он рс оштів на створення
соціальної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міс-
та Києва розмірі не менше 5% від орієнтовної вартості
облашт вання об'є тів інвест вання без рах вання ПДВ,
що становить не менше 11 943,75 рн разі визнання
часни а переможцем.
Зазначені ошти інвестором сплач ються не пізніше

10 алендарних днів з дня ладання інвестиційно о до о-
вор .

4.7. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'яза-
них з під отов ою та проведенням інвестиційно о он р-
с , розмірі 1% від орієнтовної вартості облашт вання
об'є та без рах вання ПДВ, що становить 2 388,75 рн
разі визнання часни а переможцем, сплач ється протя-
ом 10 алендарних днів з дня ладання інвестиційно о
до овор .

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації ор ані-
затор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та про-
веденням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієн-
товної вартості б дівництва об'є та без рах вання ПДВ,
поверненню не підля ають.

4.8. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 1 700,00 рн
на розрах н овий рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ
м. Києві, МФО 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж -
вач — ГФУ КМДА.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості реєстра-
ційно о внес , поверненню не підля ають.

4.9. Переможцем он рс визнається претендент, про-
позиції я о о відповідають мовам он рс , та я ий зап-
ропон вав найбільш ви ідні мови для територіальної ро-
мади м. Києва.

4.10. Компенсація інвестором витрат на розроб орієн-
товних техні о-е ономічних по азни ів ом нальном під-
приємств ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Ки-
ївсь ої місь ої державної адміністрації) "Київсь е інвести-
ційне а ентство" розмірі 27 566,28 рн протя ом 10 а-
лендарних днів з дня ладання інвестиційно о до овор .

Кошти, сплачені інвестором в я ості омпенсації витрат
на розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів,
поверненню не підля ають.

4.11. Термін реалізації інвестиційно о прое т облашт -
вання про рамно-технічними омпле сами повинен б ти
не більше 6 місяців з дня ладання до овор .

4.12. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз ється
що вартально в письмовій формі подавати ор анізатор
он рс та Головном правлінню промислової, на ово-
технічної та інноваційної політи и інформацію щодо стан
реалізації інвестиційно о прое т в цілом та о ремих йо о
етапів за формою, затвердженою омісією.

4.13. Ор анізатор он рс має право розірвати до овір
в односторонньом поряд випад неви онання або не-
належно о ви онання інвестором зобов'язань, передбаче-
них пп. 4.3., 4.6., 4.7., 4.10., 4.12., 4.13. мов он рс або
інших мов інвестиційно о до овор .

4.14.1. У разі неви онання інвестором зобов'язань за
інвестиційним до овором за пропозицією ор анізатора
он рс або замовни а облашт вання питання розірвання

інвестиційно о до овор виноситься на роз ляд Комісії.
4.14.2. Після роз ляд Комісією та прийняття нею рі-

шення ор анізатор он рс повідомляє інвестора про:
- необхідність без мовно о ви онання мов інвестицій-

но о до овор протя ом 30 алендарних днів;
- терміни розірвання інвестиційно о до овор разі не

с нення інвестором пор шень йо о мов.
У разі не с нення інвестором пор шень мов інвести-

ційно о до овор протя ом 37 алендарних днів з дня нап-
равлення ор анізатором он рс на адрес інвестора,
зазначен в інвестиційном до оворі, повідомлення про
розірвання, до овір б де вважатись розірваним.

4.15. У разі збільшення техні о-е ономічних по азни ів
прое т інвестор звертається до ор анізатора он рс з
проханням роз лян ти питання щодо зміни техні о-е оно-
мічних по азни ів об'є тів на засіданні Комісії. На підставі рі-
шення Комісії ор анізатор он рс та інвестор письмово
по одж ють розмір та стро и сплати інвестором додат ово-
о внес на створення соціальної інфрастр т ри м. Києва
шляхом ладення додат ової оди.

4.16. Контроль за реалізацією прое т зі сторони Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації здійснює замовни
облашт вання.

5. Додат ові мови он рс :
5.1. Учасни он рс має право надати додат ові про-

позиції, спрямовані на найбільш ефе тивн реалізацію ін-
вестиційно о прое т .

5.2. Надання часни ом он рс найви ідніших мов
сплати ор анізатор он рс оштів на створення соціаль-
ної та інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва.

5.3. Надання часни ом он рс додат ових пропози-
цій, спрямованих на облашт вання Місь о о дозвільно о
центр міста Києва, районних дозвільних центрів міста
Києва та центрів надання адміністративних посл про -
рамно-технічним омпле сом самообсл ов вання для
здійснення оплати за надані адміністративні посл и.
6. Основні ритерії визначення переможця он р-

с :
6.1. Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів, спрямо-

ваних на створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста.

6.2. Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс вання.
6.3. Надійність часни а, серйозність йо о намірів та на-

мірів йо о партнерів.
6.4. Най ращі мови ви ористання об'є та інвестицій

для надання посл щодо задоволення ромадсь их пот-
реб.

6.5. Найбільша част а власних оштів, що в ладаються
часни ом фінанс вання об'є та інвест вання.

7. Кон рсна до ментація часни ам он рс ви-
дається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
ім. 612, тел. 202-72-66, 278-20-26 (понеділо — п'ятниця
з 10.00 до 16.00) протя ом 14 алендарних днів з дня
о олошення он рс при наявності до мента, що під-
твердж є сплат часни ом реєстраційно о внес . День
оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ
вважається днем йо о о олошення.

8. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он р-
с особисто або через повноважених осіб протя ом 14 а-
лендарних днів з дня о олошення он рс за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66,
278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00). День
оп блі вання о олошення про проведення он рс в ЗМІ
вважається днем йо о о олошення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової інформа-
ції щодо об'є тів інвест вання звертатись за адресою:
01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 612, тел. 202-72-66,
278-20-26 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

О олошення Орендодавця — Інстит т фізіоло ії ім. О.О. Бо омольця НАН У раїни
про намір передати в оренд державне майно, щодо я их надійшли заяви

Термін прийняття заяв про оренд 10 робочих днів з дня п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: 01601, м Київ, в л. Бо омольця,4, імн. №125.
Детальна інформація по тел. 256-25-58; 256-24-09. У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 57,20 в.м

на в л. Костельній, 10, літ. "А".
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 57,20 в.м.

Адреса: 01001, м. Київ, в л. Костельна, 10, 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 №№ 1, 2, 3, 4 ( р пи приміщень № 7) за альною площею

57,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 408 000 (чотириста вісім тисяч) ривень.
ПДВ — 81 600 (вісімдесят одна тисяча шістсот) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 489 600 (чотириста вісімдесят дев'ять

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

48 960 (соро вісім тисяч дев'ятсот шістдесят) ривень.
Б дино , в я ом розташований об'є т приватизації, внесений до Державно о реєстр

нер хомих пам'ято У раїни я пам'ят а архіте т ри та містоб д вання місцево о
значення (на аз Міністерства льт ри і т ризм У раїни від 07.11.2008 № 1285/0/16-08,
охоронний № 527/9-Кв).

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та приватизації,
йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на
себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь
Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

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

4. А ціон б де проведено 18 січня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172, поверх 15,
зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,
б д. 172, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до
18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до
14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 48 960 ривень, що становить 10 відсот ів від
почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од
бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти,

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 01001, м. Київ,
в л. Костельна, 10, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Горь о о, б д. 172, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13,
(094) 927-60-13.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 145,20 в.м

на в л. Рев ць о о, 5-А, літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення площею 145,20 в.м

Адреса: 02091, м. Київ, в л. Рев ць о о, 5-А, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Київжитлоспеце спл атація"

Відомості про об'є т приватизації:

Нежилі приміщення за альною площею 145,20 в.м, в том числі: № 1, 2, 3 ( р пи

приміщень № 20) площею 104,20 в.м, місця спільно о орист вання площею

41,00 в.м.

Ціна об'є та без ПДВ — 694 300 (шістсот дев'яносто чотири тисячі триста) ривень.

ПДВ — 138 860 (сто тридцять вісім тисяч вісімсот шістдесят) ривень.

Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 833 160 (вісімсот тридцять три тисячі

сто шістдесят) ривень.

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

83 316 (вісімдесят три тисячі триста шістнадцять) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

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

йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на

себе по пець.

3. Переможцю а ціон :

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

Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни

продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено 18 січня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172, поверх 15,

зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", Почато об 11.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,

б д. 172, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до

18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до

14.00.

Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на

рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,

отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 83 316 ривень, що становить 10 відсот ів від

почат ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний",

од бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02091, м. Київ,

в л. Рев ць о о, 5-А, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ,

в л. Горь о о, б д. 172, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. (044)362-90-13,

(094)927-60-13.

Шановні власни и вартир та нежитлових приміщень б дин № 23-В по в л. Урлівсь ій!

З 26 р дня 2012 ро розпочинається обсл ов вання новоб дівлі № 23-В по в л. Урлівсь ій Дарниць ом районі м. Києва ом нальним підприємством з е спл атації і ремонт житлово о
фонд "Житло-сервіс". Обсл ов вання б де проводитися з періодичністю та стро ами надання посл відповідно до розпорядження КМДА від 09.03.2011 № 307.

Нарах вання за надані посл и б де проводитися за тарифом на посл и з тримання б дин ів і спор д та приб дин ових територій, я ий розраховано відповідно до вимо постанови КМУ
від 01.06.2011 №869, подано на роз ляд та затвердження до Управління цінової політи и КМДА та становить 4,17 рн /м2.

Адміністрація КП "Житло-сервіс", т. 281-44-01.

У зв'яз із зростанням мінімальної з/п, цін на енер орес рси матеріали тощо,
ЖБК "Техні а" 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 постановою КМУ
від 01.06.2011р. № 869, подані до Київсь ої місь ої державної адміністрації на
затвердження. Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл і відповідають
вимо ам розпорядження ВО КМР(КМДА) від 09.03.2011 р. №307.

Адреса б дин : м. Київ, в л. Березня івсь а, 14, тариф рн/ в.м — 2 рн 85 оп.
в місяць, тариф рн/ в.м в місяць для першо о поверх — 2 рн 54 оп.
За важення і пропозиції приймаються на адрес : м. Київ, в л. Березня івсь-

а, 14 до 11 січня 2013 ро .

Посвідчення ромадянина, я ий постраждав внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи,
ате орія 1, серія А, № 034060 на ім’я Возню а Валентина Федоровича вважати
недійсним.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає: відповідача Іорданідіс Ед ардос
Мар с (остання відома адреса реєстрації: в л. Лабораторна, 11, м. Київ, 01032) по
цивільній справі №2-3691/12 за позовом Ком нально о підприємства по триманню
житлово о осподарства "Печерсь а брама" Печерсь ої районної м. Києві ради до
Іорданідіс Ед ардос Мар с про стя нення забор ованості за відш од вання витрат на
тримання б дин та приб дин ової території, вн трішньоб дин ових мереж та надання
ом нальних посл , в с дове засідання, я е відб деться 9 січня 2013 ро , о 10.00, за
адресою: м. Київ, в л. Гайцана, 4, аб. 107, під олов ванням с дді Ільєвої Т.Г.

Роз'яснюємо, що разі неяв и в с дове засідання без поважних причин або не
повідомлення с д про причини неяв и, справ б де роз лян то за вашої відс тності на
підставі наявних в справі до азів.

Додат ово роз'яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни з оп блі ванням
о олошення про ви ли відповідач вважається повідомленим про час та місце роз ляд
справи.

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

повідомляє про продаж на а ціоні об'є та приватизації —
нежилих приміщень за альною площею 66,20 в.м

на в л. Червоноармійсь ій, 82, літ. "А"
Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 66,20 в.м.

Адреса: 03150, м. Київ, в л. Червоноармійсь а, 82, літ. "А".

Балансо трим вач: Ком нальне підприємство "Дире ція з правління та
обсл ов вання житлово о фонд Голосіївсь о о район ".

Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення з № 1 по № 8 ( р пи приміщень № 27) за альною площею

66,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 422 000 (чотириста двадцять дві тисячі) ривень.
ПДВ — 84 400 (вісімдесят чотири тисячі чотириста) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 506 400 (п'ятсот шість тисяч чотириста)

ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ — 50 640

(п'ятдесят тисяч шістсот соро ) ривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном стані.

2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі-продаж об'є та приватизації,
йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т, бере на себе
по пець.

3. Переможцю а ціон :

3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь
Товарної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ціни
продаж об'є та, я ий встановлюється біржею.

4. А ціон б де проведено 18 січня 2013 ро .

Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, б д. 172, поверх 15, зал № 9,
товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 12.00.

5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,
б д. 172, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — четвер з 9.00 до 18.00,
в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00.
Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати проведення а ціон .

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

7. Грошові ошти в розмірі — 50 640 ривень, що становить 10 відсот ів від почат ової
ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан
320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.

9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 03150, м. Київ,
в л. Червоноармійсь а, 82, літ. "А".

10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о о,
б д. 172, зал № 9, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. (044) 362-90-13, (094) 927-60-13.

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

№
п/п

Юридична адреса
балансо трим вача,

телефон
Повна хара теристи а та місцезнаходження об'є та оренди

Реєстр. №
нер хом.
майна

За альна
площа,
в.м

Вартість май-
на за нез.
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Цільове ви ористання
об'є та оренди

Інші
мови

1
01024, м. Київ,

в л. Бо омольця, 4
Кімнати № 16 на 2-м поверсі лабораторно-виробничо о орп с (ОКП) 10303 16,4 99950,00 До 31.12.2015

розміщення с б'є тів оспо-
дарювання, що здійснюють
діяльність сфері б х алтер-

сь о о облі та а дит

В
ід
ш

о
д
ва
н
н
я
ва
р
-

то
с
ті
о
о
л
о
ш
е
н
н
я
в

З
М
І

2 /---/ Кімната № 906 на 9-м поверсі 16-поверхово о лабораторно о орп с 10302 17,5 119579,95 До 31.12.2015 Розміщення офіс

3 /---/ Частина с ладсь о о приміщення № 2 10308 73,5 131932,50 До 31.12.2015
Розміщення с лад непродо-

вольчих товарів

4 /---/ Кімната №130 на 1 поверсі адміністративно-лабораторно о орп с 10301 34,0 216790,00 До 31.12.2015 Розміщення офіс
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СПОРТ
Хрещатик 28 грудня 2012 року

Спортивні новини

Спортивне життя. Фізкультурно�спортивне 
товариство "Динамо" назвало кращих 
спортсменів року
ФСТ "Динамо" підбило підс м и ро , що минає. В рочистій цере-

монії вшан вання ращих атлетів взяли часть президент Національ-
но о олімпійсь о о омітет У раїни Сер ій Б б а та олова централь-
ної ради товариства Ві тор Корж. "Динамівці зробили значний внесо
розвито олімпійсь о о р х і дося нення нашої раїни на міжнарод-

ній арені. Адже з 622 медалей, завойованих нашими спортсменами за
60-річн історію вист п на Олімпійсь их і рах, 165 належить саме
представни ам товариства, — зазначив Сер ій Б б а. — З останньої
Олімпіади раїнці привезли на рідн землю 20 на ород, 15 з я их от-
римали представни и "Динамо". Я вдячний товариств за під отов
чемпіонів та призерів. Ми всі че аємо нових перемо ", — наводить
слова пана Б б и офіційний сайт НОК У раїни. Підводячи підс м и
2012 ро , ФСТ "Динамо" назвало десят своїх най ращих атлетів
ро . Отже, ними стали: Василь Ломачен о (бо с), Оле сандр Уси
(бо с), Яна Шемя іна (фехт вання, шпа а), Денис Беринчи (бо с),
Оль а Харлан (фехт вання, шабля), Олена Костевич ( льова стріль-
ба), Оль а Салад ха (ле а атлети а), Валерій Андрейцев (вільна бо-
ротьба), Інна Осипен о-Радомсь а (весл вання на байдар ах) і Оле -
сій Торохтій (важ а атлети а)

Волейбол. Фінал чотирьох Кубка України 
відбудеться у Харкові
28 і 29 р дня хар івсь ом спорт омпле сі "Ло омотив імені Ге-

ор ія Кірпи" відб деться Фінал чотирьох К б а У раїни. Нинішній т р-
нір носить ім'я ле енди вітчизняно о волейбол дворазово о олімпій-
сь о о чемпіона Юрія Пояр ова, повідомляє прес-сл жба ВК "Ло омо-
тив". 28 р дня відб д ться півфінальні матчі. О 16.30 зі рають "Крим-
сода" (Краснопере опсь ) і "Юра адемія" (Хар ів), а о 18.30 свій матч
почн ть "Ло омотив" (Хар ів) та "Фаворит" (Л бни). 29 р дня на
12.00 призначено матч за третє місце, а на 14.00 — фінал К б а У ра-
їни. На адаємо, що чинним володарем трофею є хар івсь ий "Ло о-
мотив", я ий рі том на своєм майданчи обі рав фінальном мат-
чі "Новатора" з Хмельниць о о (3:0)

Хокей. Юніорська збірна України зіграє 
на турнірі в Угорщині
У раїнсь а оманда U-18 продовж є під отов до юніорсь о о чем-

піонат світ в Першом дивізіоні (Гр па В), я ий пройде з 14 по 20
вітня 2013 ро . Чер овим іспитом для наших хо еїстів стане різдвя-
ний т рнір в У орщині. З 28 по 30 р дня Б дапешті на льодовій аре-
ні "Уйпешт" с перни ами вітчизняних спортсменів б д ть ровесни и зі
Словенії, Р м нії та У орщини. На адаємо, що с перни ами нашої
оманди на чемпіонаті світ 2013 ро в Тіхі (Польща) стан ть одноліт-
и з Австрії, Японії, Казахстан , Кореї та Польщі

Температура —1°С

Атм. тиск 745 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 89 %

Температура +1°С

Атм. тиск 746 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 86 %

Температура —3°С

Атм. тиск 752 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 79 %

Прогноз погоди на 28 грудня 2012 року

За алом національна збірна виборола на Олімпійсь их і рах Лондоні 20 медалей

Я відомо, Всесвіті випад овостей не б ває, ожна мить прос-
торі та часі має проходити з ма симальною прод тивністю. Проте
не все ідеально, є відхилення, том існ ють визначальні астроло ічні
періоди (півтора ро ), оли відхилення від правильно о рс спо-
чат проявляється в драматичних подіях, техно енних аваріях, дріб-
них ата лізмах, а потім вже йде фатальне по арання. Си нали з Не-
бес посилаються ре лярно, аби наставити нас на правильний шлях.
В чом ж орениться причина не араздів, я і мож ть спіт ати Київ в
прийдешньом році і від я их можна застрах ватися, я що дотрим -
ватися астроло ічних порад?
Отже, першочер ов ва територіально слід приділити сміттєзва-

лищам, тилізаційно-очисним підприємствам, станції аерації, аналі-
заційній, дренажній системам, ладовищам. Що стос ється фінансо-
вої сфери, бюджетних оштів — т т ризова пора, потрібна тотальна
фінансова дисципліна на всіх рівнях, дос оналення роботи подат о-
вих ор анів, бізнесових стр т р, принаймні доведеться затя н ти
пас и і е ономно розподіляти ожн опій . Щодо інвестиційно о
лімат , ри а с ресне тіль и в інці червня — в липні. Донині маємо
розрахов вати лише на власні ошти. В першом півріччі слід неод-
мінно завершити поб дов соціальних інфрастр т р, для цьо о
створені бла одатні астроло ічні мови ще з мин ло о ро . Почина-
ючи з липня, на рі а тивіз ються проблеми стосовно розширення
територіальних меж Києва, захист льт рної спадщини міста. Т т
б де чимало юридичної олотнечі з різноманітними спо сами. Важ-
ливо а тивіз вати з силля на розвито національних та льт рних
традицій, вирішення земельних, житлових питань.
Стосовно районів: до липня найбільше таланитиме Терем ам, є

шанс завершити б дівництво метро. Печерсь — любленець форт -
ни (з липня). А ось бідолашній Троєщині, за астроло ічним рафі ом,
запланований спішний старт тіль и липні і триватиме він до липня
2014 р. Втім, під лежачий амінь вода не тече, з'являться бла одатні
можливості для реалізації найболючішо о питання — пош ів інвес-
тицій для б дівництва метро. За алом протя ом ро непід пна до-
ля даватиме с різь і всім тіль и по засл ах і в поряд чер и, а над-
лиш и чи в радене вил чатиме. Це стос ється всіх рес рсів — мо-
ральних, матеріальних, інтеле т альних, енер етичних тощо. За он
Вищої Справедливості всюдис щий і невмолимий!

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  2 0 1 3  Р І К  Д Л Я  К И Є В А

ранок день вечір

Спортивні підсумки року, 
що минає
Українці здивували світ рівнем проведення Євро�2012 та виступами 
на Олімпіаді

І Зимові юнацькі 
Олімпійські ігри

Першими, кому трапилася нагода

вдало розпочати спортивний рік,

стали наші юні представники зимо�

вих видів спорту. Саме їм випала

честь захищати кольори України на

І Зимових юнацьких Олімпійських

іграх. Ці змагання тривали в авст�

рійському місті Інсбрук з 13 по 22

січня. Олімпіада зібрала понад 1000

атлетів віком від 14 до 18 років з 70

країн світу. Було розіграно 63 ком�

плекти нагород у 15 видах спорту.

Українська юнацька збірна на Іграх

була представлена у 8 дисциплінах і

здобула 3 срібні медалі. Володарями

престижних нагород стали: танцю�

вальний дует у складі Олександри

Назарової і Максима Нікітіна, Яро�

слав Паніот у змаганнях змішаних

команд з фігурного катання та Ма�

рія Довгополова у шорт�треку.

Євро�2012

Подія, яку ми чекали п'ять років.

У 2007 році Україна разом з Поль�

щею отримали право провести у се�

бе чемпіонат Європи з футболу�

2012. Втім, очікування початку най�

головнішої спортивної події з часів

незалежності країни перетворилося

на суцільні сумніви "а чи зможемо

ми провести змагання на найвищо�

му рівні?" Але вже з перших днів піс�

ля початку чемпіонату всі міфи про

нас були спростовані. Свято фут�

больної першості за короткий пері�

од стало загальнонаціональним. Не�

абияку роль відіграли вітчизняні

міста — Київ, Донецьк, Львів і Хар�

ків, де відбулася левова частка диво�

вижного дійства під назвою Євро�

2012, а столиця може похизуватися

тим, що саме в ній проходила куль�

мінація чемпіонату — фінал між

збірними Іспанії та Італії. Навіть

байдужі до футболу українці не за�

лишились поза Євро. Адже єврочем�

піонат — це, перш за все, знайом�

ство з культурами інших країн. І ве�

лика роль у цьому вболівальників.

Звичайно, хотілося б виділити фана�

тів Швеції та Голландії, які окупува�

ли (в гарному розумінні цього сло�

ва) вулиці Києва та Харкова. Вони

одразу ж стали, як�то кажуть, "сво�

їми", і після їхнього від'їзду до себе

на батьківщину багато в кого з укра�

їнців виникло почуття смутку. Ми

стали свідками різних фанатських

культур — імпульсивні іспанці, емо�

ційні італійці, життєрадісні гол�

ландці і шведи, стримані англійці,

співочі німці та данці — усі вони та�

кі різні, але їх об'єднала любов до

футболу. Особливо приємно було

чути після фінального матчу, як у

київській офіційній фан�зоні ні�

мецькі, ірландські, іспанські та іта�

лійські вболівальники усі разом, де�

що ламаною українською мовою, в

один голос викрикували: "Я люблю

Україну!".

Олімпіада та Паралімпіада 
у Лондоні

Не минуло й місяця після закін�

чення Євро, як вітчизняні вболі�

вальники знову змушені були зану�

ритися у вир переживань за наших

атлетів. Приводом стала ХХХ Олім�

піада у Лондоні. Приємно, що укра�

їнські спортсмени стали обличчям

цьогорічних Ігор, а їхні здобутки ще

довго пам'ятатимуть вболівальники

усього світу. Загалом національна

збірна виборола на Олімпійських іг�

рах у Лондоні 20 медалей (6 золотих,

5 срібних та 9 бронзових), і у підсум�

ку посіла високе 14 місце серед 204

країн�учасниць. Згодом дивувати

своїми здобутками заходилися й на�

ші паралімпійці, які від змагань до

змагань лише покращують результа�

ти. Так, у загальнокомандному залі�

ку наша команда посіла четверте

місце, поступившись китайцям, ро�

сіянам та британцям, здобувши за�

галом 84 нагороди
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Цей день в історії 28 грудня

Сьо одні відзначають Між-
народний день іно
1065 — Лондоні оролем

Ед ардом Сповідни ом заснова-
но Вестмінстерсь е абатство.
Нині це — пам'ятни архіте т ри,
занесений до спис об'є тів
Світової спадщини ЮНЕСКО
1869 — в амери ансь ом

штаті О айо Вільям Семпл запа-
тент вав перш ж вальн м
1875 — Києві б ло заснова-

но перший стаціонарний цир
1895 — в індійсь ом салоні

"Гран- афе" на б льварі Кап ци-
нів Парижі відб вся перший
п блічний по аз "сінемато рафа
братів Люм'єр". Почато ери і-
немато раф .
1895 — німець ий фізи -е с-

периментатор Віль ельм Конрад
Рент ен о олосив про від риття
ним випромінення, названо о
з одом йо о ім’ям, за що отри-
мав Нобелівсь премію (1901)
та став першим нобелівсь им ла-
реатом з фізи и
1913 — засновано Ми олаїв-

сь ий раєзнавчий м зей
1958 — СРСР відб вся за-

п с першої серійної ра ети на
рід ом паливі, розробленої в
онстр торсь ом бюро С. П.
Корольова
1968 — дала промисловий

стр м розташована на Кольсь о-
м півострові Кисло бсь а
ПЕС — перша СРСР е спери-
ментальна припливна еле тро-
станція
1979 — Мос ві від рито най-

більший світі ритий велотре
Крилатсь ом
1994 — Бориспільсь ом

аеропорт (м. Київ) відб лася це-
ремонія передачі раїнсь ій сто-
роні 40 млн приватизаційних сер-
тифі атів, ви отовлених США

Відповіді на с анворд на 4-й стор.
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Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

"Хрещати " підбив підс м и оловних подій спортивно о
життя У раїни за нинішній рі . Він виявився я ні оли
насиченим. Євро-2012, потім Олімпіада й Паралімпіада
Лондоні. Майже три літні місяці пройшли для вітчиз-

няних вболівальни ів під зна ом спорт . Цей рі в отре
довів сім нам, що, попри всі переш оди і не аразди,
наші атлети здатні по аз вати найвищі рез льтати, а
часом див вати не лише себе, а й весь світ.

фото 1

фото 2

фото 3

фото 4

фото 5



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
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Про передачу інформації про земельні ділянки в межах міста Києва
Рішення Київської міської ради № 715/8999 від 25 грудня 2012 року

Відповідно до законів України “Про Державний земельний кадастр” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра

їни щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно”,
у зв’язку із припиненням повноважень виконавчого органу Київської міської ради з ведення Державного земельного кадастру в
місті Києві та з метою забезпечення його ведення центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів і його те

риторіальним органом в місті Києві Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Передати Державному агентству земельних ресурсів України інфор�
мацію про земельні ділянки в межах міста Києва, зареєстровані Головним
управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації) до 01.01.2013 в книгах записів реєстра�
ції державних актів на право власності на землю, на право постійного ко�
ристування землею та договорів оренди землі, а також інформацію про
рішення Київської міської ради, які стали підставою для набуття юридич�
ними і фізичними особами прав на земельні ділянки, та про документи,
що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками
(справа № А�20543),

2. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київ�
ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити передачу ін�

формації, зазначеної в пункті 1 цього рішення, в електронному вигляді у
форматі електронного файлу уніфікованої форми для обміну інформацією
за актом приймання�передачі.

3. Офіційно оприлюднити це рішення шляхом опублікування у газеті
Київської міської ради “Хрещатик”.

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

сію Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітекту�
ри.

Заступник міського голови — 
секретар Київради 

Г. Герега

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011
№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік”

Рішення Київської міської ради № 663/8947 від 20 грудня 2012 року
Відповідно до Бюджетного кодексу України та враховуючи рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535

“Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року 
№ 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на 2012 рік” такі зміни:

1.1. У текстовій частині рішення слова у всіх відмінках “Головне фінан�
сове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)”, “Головне управління екології та охоро�
ни природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації)”, “Головне управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)”, “Головне управління охорони здоров’я виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, “Го�
ловне управління культури виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)”, “Головне управління комуналь�
ної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації)”, “Головне управління економіки
та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)”, “Головне управління житлового забезпечення
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)” замінити словами “Департамент фінансів виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”,
“Департамент міського благоустрою та збереження природного середо�
вища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)”, “Департамент освіти і науки, молоді та спорту ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації)”, “Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, “Департа�
мент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь�
кої державної адміністрації)”, “Департамент комунальної власності міста
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської дер�
жавної адміністрації)”, “Департамент економіки виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”, “Департа�
мент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” у відповід�
них відмінках.

2. Викласти в новій редакції додатки 3, 3.1, 5, 7, 8 до рішення Київра�
ди від 29 грудня 2011 року № 1100/7336 “Про бюджет міста Києва на
2012 рік”.

Про надання пільг по сплаті земельного податку
Рішення Київської міської ради № 664/8948 від 20 грудня 2012 року

Відповідно до статті 282 Податкового кодексу України, рішення Київської міської ради від 01.06.2000 № 134/855 “Про Положен

ня про порядок надання пільг по платі за землю в м. Києві” та з метою поліпшення фінансового стану підприємств та організацій,
які виконують роботи із життєзабезпечення міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати пільги по сплаті земельного податку в 2013 році підприєм�

ствам та організаціям згідно з переліком, наведеним у додатку 1, за ви�
нятком площ будівель і споруд, що здаються в оренду іншим організаці�
ям.

2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року.

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

Заступник міського голови —
секретар Київради 

Г. Герега

Додаток 1 
до рішення Київської міської ради від 20.12.2012 № 664/8948

ПЕРЕЛІК підприємств та організацій,  яким надаються пільги по сплаті земельного податку на 2013 рік

№
з/п

Назва підприємства, організації Розмір
пільги, %

Період, на який
надається пільга

Цільове призначення пільги

1 2 3 4 5
1 Державне територіально�галузеве об'єднання "Південно�Західна залізниця" 95 з 1 січня по 31 грудня На погашення заборгованості КП "Київпастранс", пов'язаної з забезпеченням функціонування проекту "Міська електричка"

2 Національний комплекс "Експоцентр України" 95 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання 

3 Державне підприємство "Національний культурно�мистецький та музейний комплекс "Мистецький
арсенал" 

95 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

4 Комунальне підприємство "Водно�інформаційний центр" 99 з 1 січня по 31 грудня На оновлення виставкової експозиції, поточний ремонт споруд, сплату податків до бюджету

5 Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) 95 з 1 січня по 31 грудня На здійснення реконструкції існуючого пасажирського терміналу з привокзальною площею та паркінгом на 200 автомобілів,
здійснення реконструкції зовнішніх інженерних мереж під побудований новий міжнародний пасажирський термінал аеропорту "Київ",
здійснення оновлення парку спецавтотранспорту

6 Комунальне підприємство "Плесо" 99,9 з 1 січня по 31 грудня На покриття витрат підприємства, пов'язаних з утриманням в належному стані зон відпочинку біля води та міських пляжів, утримання
очисних споруд зливових вод, рятувально�водолазної та медичної служб для забезпечення безпеки відпочинку населення та гостей 
м. Києва біля води та на воді

7 Комунальне підприємство "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)"

99 з 1 січня по 31 грудня На покращення матеріально�технічної бази підприємства 

8 Публічне акціонерне товариство "Київспецтранс" (ділянки за адресами: вул. Наддніпрянське шосе, 2
(виробничі споруди зливної станції); вул.Червонопрапорна, 94�97 (карти складування будівельних
відходів); вул. Маміна�Сибіряка, 17 (виробничі споруди зливної станції)

99 1 січня по 31 грудня На здешевлення тарифів з надання послуг з санітарної очистки

9 Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо" (ділянка за адресою: Саперно�
Слобідський проїзд, 4)

95 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

10 Київський національний академічний театр оперети 99 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

11 Управління освіти Оболонського району в частині площ, що орендують Спілка матерів розумово
відсталих інвалідів Оболонського району м. Києва "Сонячний промінь", благодійне товариство
допомоги інвалідам та особам з інтелектуальною недостатністю "Джерела", творче об'єднання дітей
та інвалідів з фізичними обмеженнями "Студія ДІМФО", товариство реабілітації дітей�інвалідів 
м. Києва "Дитинство", громадська організація "Центр інвалідів � спинальників "Відродження �АРС"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

12 Комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація" в частині таких площ земельних ділянок: �
площ земельних ділянок, на яких розташовані нежилі будинки (вільні, технічні та непридатні
приміщення) комунальної власності міста Києва, що не надані власником в оренду; � площ
земельних ділянок, на яких розташовані нежилі будинки і приміщення комунальної власності міста
Києва, де розміщені орендарі, які користувалися б пільгами відповідно до чинного законодавства за
умови користування землею

99 з 1 січня по 31 грудня Для фінансування виконання статутних функцій підприємства (а саме: утримання та ремонт нежитлового фонду м. Києва, оформлення
технічної документації на земельні ділянки під нежитловими будинками та приміщеннями на балансі підприємства, сплати податків �
податку на прибуток та прибутку на додану вартість, в тому числі розстрочених податкових зобов'язань), а також для виконання
окремих доручень керівництва Київської міської державної адміністрації

13 Київська міська рада в частині площ, що орендує комунальне підприємство
"Госпкомобслуговування" за адресою: вул. Хрещатик, 36

99,9 з 1 січня по 31 грудня

14 Комунальне підприємство "Госпкомобслуговування" за земельні ділянки за адресами: вул.
Хрещатик, 10, літ. "Б"; вул. Хрещатик, 32а, 32а�2, вул. Будіндустрії, 9; на орендовані КП
"Госпкомобслуговування" площі за адресами: вул. Хрещатик, 36 та вул. Богдана Хмельницького, 6�а;
а також в частині площ земельних ділянок, які припадають на орендарів підприємства, які
користуються пільгами по сплаті податку за землю відповідно до чинного законодавства

99,9 з 1 січня по 31 грудня На придбання та введення в експлуатацію обладнання та устаткування з метою поліпшення технічного рівня, підвищення кваліфікації
працівників, на сплату платежів до бюджету, комунальних послуг, на покриття витрат на виконання робіт та надання послуг
бюджетним організаціям, які не були включені до калькуляцій вартості послуг при їх плануванні

15 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №1
Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

16 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №2"
Дарницького району м. Києва

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

17 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №3
Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

18 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр №2 Дарницького
району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

19 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

20 "Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду" Дарницького району в частині площ,
що орендують: амбулаторія комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №1 Дарницького району м. Києва" (за адресами: вул. Вереснева, 4 та вул.
Сімферопільська, 3/2); денний стаціонар комунального некомерційного підприємства "Центр
первинної медико�санітарної допомоги №1 Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул.
Бориспільська, 34); амбулаторія комунального некомерційного підприємства "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2 Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул. Леніна, 43�а);
комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр №2 Дарницького
району м. Києва" (за адресою: вул. Поліська, 3)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

21 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр №2 Дарницького
району м. Києва" в частині площ, що орендують: амбулаторія комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної медико�санітарної допомоги №1 Дарницького району м. Києва" (за
адресою: вул. Харківське шосе, 121); амбулаторія комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико�санітарної допомоги №3 Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул.
Харківське шосе, 121)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

22 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Києва" в частині площ, що орендують: амбулаторія комунального
некомерційного підприємства "Центр первинної медико�санітарної допомоги №2 Дарницького
району м. Києва" (за адресою: вул. Тростянецька, 8�д); баклабораторія комунального
некомерційного підприємства "Консультативно�діагностичний центр №1 Дарницького району 
м. Києва" (за адресою: вул. Тростянецька, 8�д)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

23 Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації в частині площ, що
орендують: амбулаторія комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико�
санітарної допомоги №2 Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул. Мишуги, 5); комунальне
підприємство поліклініка "Навчально�практичний центр сімейної медицини" (за адресою: вул.
Харківське шосе, 168)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

24 "Дирекція замовника з управління житловим господарством" Дарницького району м. Києва в частині
площ, що орендують: амбулаторія комунального некомерційного підприємства "Центр первинної
медико�санітарної допомоги №2 Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул. Здолбунівська);
амбулаторія комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико�санітарної
допомоги №3 Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул. Ревуцького, 13�б)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

25 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №1
Дарницького району м. Києва" в частині площ, що орендує: амбулаторія комунального
некомерційного підприємства "Консультативо�діагностичний центр №2 Дарницького району 
м. Києва" (за адресою: вул. Бориспільська, 30�а)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання 

26 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №2
Дарницького району м. Києва" в частині площ, що орендує: комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр №1 Дарницького району м. Києва" (за адресою: вул.
Вербицького, 5)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

27 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №3
Дарницького району м. Києва" в частині площ, що орендує: амбулаторія комунального
некомерційного підприємства "Консультативно�діагностичний центр дитячий Дарницького району
м. Києва" (за адресою: вул. Харківське шосе, 121 )

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

28 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр Дніпровського
району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

29 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр Дніпровського
району м. Києва" в частині площ, що орендують: Управління охорони здоров'я Дніпровської
районної в м. Києві державної адміністрації; Київська міська психоневрологічна лікарня №2 
м. Києва; комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва"; комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�
санітарної допомоги "Русанівка" Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

30 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

31 Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Києва" в частині площ, що орендує комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико�санітарної допомоги №2 Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

32 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №1
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

3. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюдни�
ти це рішення у газеті “Хрещатик” у десятиденний термін з дня прий�
няття.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комі�

сію Київської міської ради з питань бюджету та соціально�економічного
розвитку.

Заступник міського голови —  секретар Київради 
Г. Герега 
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33 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №1
Дніпровського району м. Києва" в частині площ, що орендує комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр Дніпровського району м. Києва" 

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

34 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

35 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Києва" в частині площ, що орендує комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

36 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №3
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

37 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №3
Дніпровського району м. Києва" в частині площ, що орендує комунальне некомерційне підприємство
"Консультативно�діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

38 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №4
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

39 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги "Русанівка"
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

40 Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги "Русанівка"
Дніпровського району м. Києва" в частині площ, що орендують: комунальне некомерційне
підприємство "Консультативно�діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"; комунальне
некомерційне підприємство "Консультативно�діагностичний центр дитячий Дніпровського району 
м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

41 Київська міська клінічна лікарня №11 Дніпровського району м. Києва 99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

42 Київська міська клінічна лікарня №11 Дніпровського району м. Києва в частині площ, що орендує
комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико�санітарної допомоги №4
Дніпровського району м. Києва"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

43 Державне підприємство "Санаторій "Конча�Заспа" 95 з 1 січня по 31 грудня На здешевлення вартості путівок для пільгових категорій населення та поточне утримання

44 Комунальна корпорація "Київавтодор" та підприємства і структурні підрозділи, що входять до її
складу (крім земельних ділянок, зайнятих об'єктами зовнішньої реклами, малими архітектурними
формами, паркувальними майданчиками): комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Голосіївського району",
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району", комунальне підприємство "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Деснянського району", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району", комунальне
підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Оболонського району", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району",
комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню
автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району", комунальне підприємство "Шляхово�
експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них
Святошинського району", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по
ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району", комунальне
підприємство "Шляхово�експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів
та споруд на них Шевченківського району", комунальне підприємство "Шляхово�експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль",
комунальне підприємство по ремонту та утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст",
комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва "Київміськсвітло",
комунальне автотранспортне підприємство № 273901, комунальне автотранспортне підприємство 
№ 273904, комунальне підприємство "Автодорсервіс", комунальна корпорація "Київавтодор",
комунальне підприємство "Учбово�курсовий комбінат", комунальне підприємство "Дирекція
будівництва шляхово�транспортних споруд м. Києва", комунальне підприємство "Підрядне
спеціалізоване шляхове ремонтно�будівельне управління", комунальне підприємство "Підрядне
спеціалізоване підприємство будівельно�електромонтажних робіт"

99 з 1 січня по 31 грудня На утримання вулично�дорожньої мережі м. Києва

45 Комунальне підприємство "Київський метрополітен", структурні підрозділи без права юридичної
особи: електродепо "Дарниця", електродепо "Оболонь", електродепо "Харківське", вагоноремонтний
завод, ескалаторна служба, служба колії, тунельних споруд і будівель, служба сигналізації, служба
електропостачання, електромеханічна служба, служба матеріально�технічного постачання, служба
руху, комерційна служба, дирекція будівництва метрополітену, служба соціального забезпечення,
служба інформаційних технологій та зв'язку

99 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

46 Публічне акціонерне товариство "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" 99 з 1 січня з по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

47 Публічне акціонерне товариство "Акціонерна компанія "Київводоканал" та його структурні підрозділи
без права юридичної особи: Департамент експлуатації водопровідного господарства, Департамент
експлуатації каналізаційного господарства, Технічний департамент, Управління капітального
будівництва

95 з 1 січня по 31 грудня На зменшення заборгованості минулих років з різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення 

48 Комунальне підприємство "Київпастранc" та його структурні підрозділи: тролейбусне депо №1,
тролейбусне депо №2, тролейбусне депо №3, Куренівське тролейбусне депо, Подільське трамвайне
депо, Трамвайне депо ім. Т. Г. Шевченка, Дарницьке трамвайне депо, автобусний парк №1,
автобусний парк №2, автобусний парк №3, автобусний парк №4, автобусний парк №5, автобусний
парк №6, автобусний парк №7, автобусний парк №8, служба енергетичного забезпечення (тягові
підстанції), служба організації збору та обліку виручки, служба колій, служба автоматики та зв'язку,
служба по утриманню рухомого складу та транспортної інфраструктури, фунікулер, служба
утримання об'єктів допоміжної інфраструктури

99 з 1 січня по 31 грудня На здешевлення тарифів з пасажирських перевезень

49 Комунальне підприємство "Молочна фабрика�кухня" 99 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

50 Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (Київської міської державної
адміністрації): комунальне підприємство по переробці нерудних будівельних матеріалів, Київське
комунальне автотранспортне підприємство №2737, Ритуальна служба спеціалізоване комунальне
підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств комунально � побутового обслуговування"

99 1 січня по 31 грудня На здешевлення послуг для населення

51 Київське комунальне об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста
"Київзеленбуд" та його структурні підрозділи і підприємства, що входять до його складу (крім
земельних ділянок, зайнятих об'єктами зовнішньої реклами, малими архітектурними формами,
паркувальними майданчиками): Без створення юридичної особи: міська станція захисту зелених
насаджень, міський декоративний розсадник "Теремки", служба експлуатації житлового будинку�
гуртожитку; Юридичні особи: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Голосіївського району, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького
району, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району,
комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району, комунальне
підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району, комунальне підприємство по
утриманню зелених насаджень Печерського району, комунальне підприємство по утриманню
зелених насаджень Подільського району, комунальне підприємство по утриманню зелених
насаджень Святошинського району, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Солом'янського району, комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень
Шевченківського району, комунальне підприємство "Дарницьке лісопаркове господарство",
комунальне підприємство "Святошинське лісопаркове господарство", комунальне підприємство
"Лісопаркове господарство "Конча�Заспа"

99,9 з 1 січня по 31 грудня На виконання робіт з озеленення, догляду за зеленими насадженнями, благоустрою територій

52 Київське будівельно�монтажне експлуатаційне управління №1 Південно�Західної залізниці в частині
площ, що орендує навчальний заклад освіти "Гімназія "Європа" (фактична адреса: 02099, м. Київ,
вул. Санаторна, 12/1, юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 28)

95 з 1 січня по 31 грудня На покращення харчування та медичне забезпечення учнів, комп'ютеризацію та інформатизацію

53 Державне підприємство "Антонов" в частині площ, що орендує навчальний заклад освіти "Гімназія
"Прем'єр" Київської академії наук (фактична адреса: 04128, м. Київ, вул. Туполєва, 3, юридична
адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 16, кв. 4)

95 з 1 січня по 31 грудня На покращення харчування та медичне забезпечення учнів, комп'ютеризацію та інформатизацію

54 Водно�спортивна база Центрального спортивно�технічного клубу водних видів спорту Товариства
сприяння обороні України (о. Труханів), (фактична адреса: м. Київ, вул. Паркова дорога, 1/2;
юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 21)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

55 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного веслування "Буревісник" (фактична та юридична
адреса: 04070, м. Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога, 18)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

56 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного веслування "Славутич" (фактична та юридична
адреса: 04070, м. Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога, 24)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

57 Дитячо�юнацька спортивна школа з академічного веслування та веслування на байдарках і каное
"Київ" (фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ, Труханів острів, вул. Паркова дорога, 14)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

58 Комплексна дитячо�юнацька спортивна школа "Пуща�Водиця" (фактична та юридична адреса:
04075, м. Київ, вул. Гамарника, 54)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

59 Дитячо�юнацька учбово�спортивна база "Зеніт" (фактична та юридична адреса: 04070, м. Київ,
Труханів острів, вул. Паркова дорога, 28)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

60 Водно�веслувальна база "Динамо" (фактична адреса: 04114, м. Київ, Труханів острів, вул. Паркова
дорога, 6, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

61 Стрілецький тир "Динамо" (фактична адреса: 03049, м. Київ, вул. Курська, 4, юридична адреса:
01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

62 Кінноспортивна база "Динамо" (фактична адреса: 03143, м. Київ, вул. Заболотного, 13, юридична
адреса: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

63 Спеціалізована дитячо�юнацька спортивна школа олімпійського резерву з вітрильного спорту
(фактична та юридична адреса: м. Київ, вул. Прирічна, 30, затока Собаче гирло)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

64 Підприємство "Центральний спортивно�технічний клуб авіаційного моделізму", яке засноване на
власності об'єднання громадян (фактична адреса: Кордодроми � м. Київ, Труханів острів, юридична
адреса: 03056, м. Київ, вул. Гетьмана, 27)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

65 Палац підводного спорту ТОВ "Школа плавання і здоров'я" (фактична та юридична адреса: 02090, 
м. Київ, вул. Івана Сергієнка, 2/3)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

66 Підприємство Будинок фізичної культури та спорту Центральна рада ФТС "Динамо" України"
(фактична та юридична адреса: 01024, м. Київ, вул. П. Орлика, 15)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

67 Спортивний комплекс Управління по фізичній культурі і спорту (фактична адреса: м. Київ, Труханів
острів, вул. Паркова дорога, 10, юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 12)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

68 Дитячо�юнацька спортивна школа № 7 (байдарка і каное) (фактична та юридична адреса: 04070, 
м. Київ,Труханів острів, вул. Паркова дорога, 14)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

69 КДЮСШ "Маяк" (фактична та юридична адреса: м. Київ, вул. Прирічна, 30�А, затока Собаче гирло) 99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

70 Підприємство дитячо�юнацький учбово�спортивний центр профспілок м. Києва "Авангард"
(фактична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 46 (44, 48), юридична адреса: 04119, м. Київ, 
вул. Мельникова, 46 )

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

71 Школа вищої спортивної майстерності міста Києва (фактична та юридична адреса: м. Київ, 
вул. Бастіонна, 7)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

72 Комунальне підприємство "Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва" в частині площ, що
орендує дитячо�юнацька організація фізкультурно�спортивний центр "Форма" (фактична адреса: 
м. Київ, Дніпровський район, вул. Кибальчича, 11�В)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

73 Комунальне підприємство "Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва" в частині площ, що
орендує дитячо�юнацька організація фізкультурно�спортивний центр "Форма" (фактична адреса: 
м. Київ, Дніпровський район, вул. Малишка, 15/1)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

74 Київська міська школа вищої спортивної майстерності (фактична та юридична адреса: м. Київ,
просп. Тичини, 18)

99,9 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

75 Комунальне підприємство "Київський іподром" 99 з 1 січня по 31 грудня На відшкодування витрат з утримання

76 Відкрите акціонерне товариство "Київхімволокно" 99 з 1 січня по 31 грудня На погашення пільгових пенсій

Заступник міського голови 
 секретар Київради  Г. Герега


