
Уряд доручив ретельно перевірити "Київхліб"
Гратися з цінами на найбільш соціально чутливий продукт не дозволять

Нардепи від "УДАРу" та "Свободи" полегшили гаманець київських 
бюджетників на кількасот гривень

Бюджетну сесію зірвала
опозиція

Мінекономіки ініціює обов'язкову
сертифікацію медичних виробів 
Про це йдеться відповідном прое ті на аз
міністерства
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"Антонов" бере участь 
у AEROINDIA'2013 
У раїнсь а авіаб дівна омпанія запропон є
індійсь ом рин нов розроб літа а
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Як врятувати київські водойми 
від забруднень 

На д м фахівців "Київводо анал ", вирішити
проблем допоможе внесення змін за онодавство
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У номері

Новини
Минулого року столиця отримала 
у 30 разів більше дивідендів, 
ніж у 2011�му
Я повідомив заст пни олови КМДА — ерівни

апарат Оле сандр П занов, 2012 році до бюджет
столиці надійшло 38 млн 780 тис. рн дивідендів на а -
ції осподарсь их товариств, що знаходяться власно-
сті територіальної ромади.
Оле сандр П занов зазначив, що с ма цих надхо-

джень більше ніж тридцятеро перевищ є по азни
2011 ро , оли до бюджет міста б ло перераховано
лише 1 млн 280 тис. рн.
Найбільш частин дивідендів — 32 млн 674 тис.
рн — азна отримала з АТ “ХК Київмісь б д”. 80 % а -
цій холдин 2011 році б ло поверн то до власності
місь ої ромади.Ще 853 тис. рн— ошти від ПАТ “Ки-
їв аз”, я е та ож онтролює иївсь а ромада

Загальний рівень сплати киянами за
ЖКП в січні становить 97,83 %
Про це повідомили КП “Головний інформаційно-

обчислювальний центр”. Серед б дин ів ом нальної
форми власності рівень сплати з рах ванням по аше-
ної забор ованості становить 98,30 %. Най ращі по-
азни и Голосіївсь о о (100,46 %), Оболонсь о о
(99,30 %) та Печерсь о о (99,21 %) районів.
Рівень поточної сплати серед б дин ів ом нальної

форми власності становить 91,20 %. Серед лідерів —
Голосіївсь ий (94,17 %), Дарниць ий (92,71 %) та Пе-
черсь ий (91,66 %) райони.
Слід за важити, що Дніпровсь ий та Подільсь ий

райони в січні посідають останні позиції за рівнем по-
точної сплати, а Деснянсь ий та Подільсь ий — за рів-
нем сплати з по ашенням забор ованості.
Стовідсот овий рівень сплати з рах ванням по а-

шеної забор ованості перевищено б дин ах ЖБК,
я і обсл ов ються КП “ГІОЦ” — він становить
100,17 %

У місті з березня стартує програма
“Щаслива сім’я”
З 4 березня свою робот розпочне нова навчальна
р па без оштовної про рами під отов и молоді до
подр жньо о життя “Щаслива сім’я”. В рам ах заход
неодр жені молоді пари, щойно створені сім’ї ї мо-
лодь, я а лише замислюється про подр жнє життя,
стан ть сл хачами рс , що с ладатиметься з 15 за-
нять із фахівцями — психоло ами, юристами, медич-
ними та соціальними працівни ами.
Основні теми майб тніх занять — психоло ія по-

др жньо о життя, план вання сім’ї, соціально-право-
вий захист сімей та молоді, знайомство із бать ами
наречених, а та ож значення д ховності в житті по-
др жжя. Для часті в про рамі необхідно зареєстр ва-
тися за тел. 483-35-25, 483-35-61

У “Парку Київська Русь” влаштують
вікенд у середньовічному стилі
9 та 10 люто о “Пар Київсь а Р сь” для відвід ва-

чів ор аніз ють “Зимов ма ію Древньо о Києва”.
В риті сні ом вали середньовічно о міста справляють
враження величної таємниці історії. Засніжені дерев’я-
ні в лич и, ошатні зр бні садиби жителів Древньо о
Києва — все це заниж є відч ття реальності. Гості за-
ход змож ть побачити, я “витязі з няжої др жини”
демонстр ватим ть неабия і навич и володіння се-
редньовічною зброєю — списами, л ами. Всі охочі
матим ть змо по ататися на санях чи осідлати одно-
о з ч дових оней, постріляти по живій мішені — лат-
ни , лицарю в сяючих облад н ах, — або ж спроб ва-
ти себе метанні списів, по р жляти в запальном
слов’янсь ом хороводі.
На адаємо, що “Пар Київсь а Р сь” розташований
селі Копачів Об хівсь о о район , ди від станції

метро “Вид бичі” рс ють спеціальні мі роавтоб си.
“Ворота Середньовіччя” б де від рито з 10-ї до 17-ї
одини. Ціна вхідно о вит а — 40 рн, для пенсіонерів
діють зниж и, ш олярі відвід ють Пар без оштовно

У КИЄВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ
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Дана ТАРАСОВА
“Хрещатик”

Необґр нтованим підвищенням цін
на хліб Києві та іль ох ре іонах
перейматим ться фахівці державних ор-
анів. Відповідне дор чення дав прем’єр-
міністр У раїни Ми ола Азаров. Тим ча-
сом, попри запевнення влади, дея і иїв-
сь і іос и продовж ють продавати соці-
альні сорти хліба за завищеними цінами.

“Хрещатик” перевірив ціну на хліб станом на

07.02.2013 року в двох районах столиці. Так, у Солом’ян�

ському районі роздрібна ціна у кіосках на хліб “Пше�

ничний” становить 4,50 грн (раніше 4 грн), “Україн�

ський домашній” відпускають по 4,90 грн (4,00 грн), а

батони — по 4 грн (3,70 грн). Натомість у Деснянському

районі ціни на випічку залишилися майже без змін.

Директор ВАТ “Київхліб” Володимир Череда не ви�

ключає, що до Києва завозиться хліб, вироблений під�

приємствами області — й під виглядом продукції сто�

личного хлібокомбінату реалізується в кіосках. В таких

випадках продавці ставлять іншу ціну, ніж у “Київхлі�

ба”, зазначив він. Можливо, за припущенням директора

підприємства, саме такий продукт пропонують зараз ки�

янам за більш високою ціною.

Наразі підвищенням цін у Києві та області зацікавив�

ся Кабінет Міністрів. Виступаючи на засіданні уряду,

прем’єр�міністр Микола Азаров заявив, що в цілому ін�

формація про рівень цін, яку він отримує, відповідає

дійсності. “Отже, ми контролюємо ситуацію. Але роз�

слаблятися не можна, як свідчать недавні спроби абсо�

лютно необґрунтованого підвищення цін у кількох ре�

гіонах. З дозволу сказати, причинами цього підвищен�

ня, поглибленим вивченням ціноутворення на підпри�

ємствах, що вирішили погратися з цінами на такий соці�

ально чутливий продукт, як хліб, зараз займаються від�

повідні фахівці державних органів. Зокрема, я доручив

здійснити ретельну перевірку “Київхліба”,— заявив

Микола Азаров.

“Я ще раз наголошую, що підстав підвищувати ціни

на соціальні, підкреслюю, сорти хліба, на масові сор�

ти — немає. Натомість є необмежена можливість корис�

туватись дешевим борошном з державних резервів. За

період з липня 2012�го по січень 2013 року регіони взя�

ли у Аграрного фонду близько 40 тисяч тонн, що не пе�

ревищує 10 % попередньо заявленої ними потреби. Чо�

му вже вкотре складається така ситуація — доручаю

з’ясувати міністру аграрної політики і продовольства

Присяжнюку”, — підкреслив прем’єр.

Заступник голови КМДА Анатолій Голубченко за�

явив, що, згідно з документами “Київхліба”, на сього�

дні вартість соціальних сортів хліба є такою самою, як

і на кінець минулого року. Отже, на 1 лютого на “Ба�

тон нарізний” залишається відпускна ціна 2,88 грн, на

хліб “Український домашній” — 2,76 грн, “Арнаут” —

2,46 грн, “Печерський” — 2,94 грн.

Водночас 5 лютого прес�служба ВАТ “Київхліб” по�

ширила повідомлення про те, що з 1 лютого відпускна

ціна становить: на “Український домашній” вагою 0,9

кг — 3,16 грн, хліб “Печерський” 1�го сорту за 0,6 кг —

3,38 грн, хліб “Богданівський” в/с — 0,75 кг за 3,20 грн,

“Арнаут” (0,65 кг) — 2,82 грн.

“Втримати ціни вдалося за допомоги керівництва

КМДА, яке сприяло виділенню з Аграрного фонду

України 100 тис. тонн борошна та ще 1 тис. тонн — з

елеваторів міста Біла Церква. Відтак, виділеної сирови�

ни не вистачає на утримання цін на інші види хлібобу�

лочної продукції, зокрема хліба “Українського столич�

ного подового” та “Батону нарізного київського”. Згід�

но з протоколом погодження оптових та роздрібних

цін, відпускну ціну на ці види з 1 лютого підвищено на

6 % та 7 % відповідно, що в грошовому еквіваленті ста�

новить 24 копійки на обидва сорти. Тобто з 1 лютого

відпускна ціна на "Батони нарізні київські", в/с, вагою

0,5 кг становить 3,54 грн, "Український столичний по�

довий" (0,95) кг — 4,26 грн. Звертаємо увагу, що зазна�

чені види продукції не відносяться до соціальних і не

підлягають регулюванню з боку органів місцевої вла�

ди”, — йшлося у повідомленні

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Вчора пленарне засідання Ки-
ївради, на я ом мали прийня-
ти бюджет міста на 2013 рі ,
не відб лося. Роботі завадив
вн трішній та зовнішній шт рм
адмінприміщення опозиційни-
ми силами, я і вима али до-
п стити ба аточисельн п блі-

до сесійної зали. Відта , за
політичне х лі анство “УДАР ”
та “Свободи” заплатять и-
яни — бюджетни и мож ть не-
дорах ватися по іль а сотень
ривень до зарплат. У зв’яз
з цими подіями заст пни
місь о о олови — се ретар
Київради Галина Гере а пере-
несла сесію на сьо одні.

Засідання Київської міської ради, на

якому депутати планували затвердити бю�

джет столиці на 2013 рік і Програму соці�

ально�економічного розвитку столиці, зі�

рвано. Причиною стали блокування будів�

лі активістами партії “УДАР” і ВО “Свобо�

да” (ця політична сила, до речі, не має

представництва в Київраді), а також по�

гром, влаштований в будівлі Київради під

прикриттям “недоторканих” народних де�

путатів, які представляють ці політичні си�

ли. Серед “протестантів” виділялися знай�

омі обличчя депутатів Верховної Ради Ан�

дрія Іллєнка, Ігоря Мірошниченка та Ки�

рила Куликова.

Депутати міськради, які зранку прибули

на засідання, а також журналісти пройти до

будівлі Київради не змогли: двері були за�

блоковані агресивно налаштованими

людьми спортивного вигляду. На заклики

представників ЗМІ пропустити до зали і не

перешкоджати їхній професійній діяльно�

сті мітингувальники уваги не звертали. В

самій будівлі “свободівці” з “ударівцями”

зламали декілька дверей і влаштували бійку

з охороною. Одного з охоронців адмініс�

трації довелося шпиталізувати.

Заступник міського голови — секретар

Київради Галина Герега заявила, що не мо�

же відкрити XI сесію Київради VI скликан�

ня та розпочати її пленарне засідання через

хуліганські дії представників деяких полі�

тичних партій та громадських організацій,

які в протиправний спосіб потрапили до

адмінбудівлі і заблокували до неї прохід.

“Оскільки в залі пленарних засідань не

присутній жоден депутат від ВО “Батьків�

щина” та “УДАР” Віталія Кличка”, ми роз�

цінюємо це як політичну акцію і небажан�

ня взяти участь у прийнятті головних для

життєдіяльності міста документів — бю�

джету та Програми соціально�економічно�

го розвитку Києва”, – зазначила Галина

Герега.

Експерти вже порахували, що зрив за�

твердження бюджету обійдеться кожному

вчителю, медику і комунальнику, а також

малозабезпеченим пенсіонерам в кілька

сотень гривень на місяць. На цьому зокре�

ма акцентує керівник Інституту медіа�мо�

делювання та політико�економічного

аналізу “Перспектива” Євген Черненко. І

нагадує, що минулого року депутати від

“УДАРу” також не підтримали рішення

про соціальну допомогу малозабезпече�

ним: “Але тоді вони хоча б не заважали

прийняти рішення більшості, і в результа�

ті сотні тисяч киян таки отримували мате�

ріальну допомогу”.

За словами заступника голови КМДА

Руслана Крамаренка, через неухвалений

бюджет понад 315 тисяч малозабезпечених

сімей не дочекаються матеріальної допо�

моги, тисячі людей можуть не отримати

зарплатні. “Важко навіть уявити, що стане�

ться з містом, якщо 10 тисяч співробітників

комунального підприємства “Київпас�

транс” вийдуть на вулиці вимагати своїх за�

конних зарплат. Заважаючи столичній вла�

ді затвердити бюджет, мітингувальники

фактично паралізують місто”, — наголосив

Руслан Крамаренко.

Депутат Київради Юрій Бондар додав,

що через неприйнятий бюджет фінансу�

вання ремонтів житлового фонду почати

не можна. “Зараз місто живе на одній два�

надцятій від бюджету минулого року, з цих

грошей не можна жодної копійки направи�

ти на інвест�програми, на ремонти. Тому ті,

хто сьогодні тут кричав, ламав двері, не

пускав навіть депутатів від опозиції до за�

ли — вони всі спрацювали проти киян”, —

прокоментував політик.

Пізніше мітингувальники силою відчи�

нили двері Колонної зали і заявили, що пе�

ребуватимуть тут до самого ранку. “Громад�

ські активісти збираються залишатися на

ніч в Колонній залі.”УДАР” разом з пред�

ставниками інших опозиційних сил буде

чергувати, щоб не допустити провокацій.

Ми будемо тут, поки не відкриється сесія

Київради, яка запланована на завтра, і бу�

демо вимагати, щоб люди, які знаходяться

в цій залі, або їхні представники були допу�

щені на засідання Київради”, — повідомив

заступник голови фракції “УДАР” у Київ�

раді Андрій Странніков.

Голова правління Інституту Української

політики, історик і політолог Кость Бонда�

ренко вважає, що за зривом засідання, на

якому мав бути затверджений бюджет, сто�

ять політичні амбіції окремих опозиційних

політичних сил. “Ці політичні сили мають

намір вирішити за будь�яку ціну завдання

входження в Київраду, і найбільш дієвий

варіант для них — максимально погіршити

соціально�економічну ситуацію в місті на

момент виборів, наприклад, зірвавши за�

твердження нового бюджету”, — зазначив

пан Бондаренко, додавши, що “україн�

ським політичним силам хоча б іноді необ�

хідно замислюватися про соціальну відпо�

відальність і відповідальність за державу”.

Офіційно з представниками політичних

сил та громадських організацій поспілку�

вався голова КМДА Олександр Попов. Він

вислухав їхні вимоги і погодився вести

конструктивний діалог. “Я готовий взяти

на себе функцію, щоб обговорити з депу�

татським корпусом питання визначення

певної квоти для того, щоб при засіданні

міської ради були присутні представники

громадських організацій. На мою думку, це

не проблема. Можна також говорити про

спрощення процедури проходу громадян

до адміністрації та Ради”, — заявив Олек�

сандр Попов.

Як стало відомо, 22 представники від

громадськості міста візьмуть участь у

сьогоднішньому засіданні сесії Київради

Учора пленарном засіданню Київради, на я ом мали прийняти бюджет міста, завадив вн трішній та зовнішній шт рм адмінприміщення
опозиційними силами, я і вима али доп стити ба аточисельн п блі до сесійної зали
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“Плесівці” закликають бути обережними під час
танення льоду
У КП “Плесо” за ли ають сіх иян і остей міста, а особливо рибало ,

б ти обережними під час танення льод . Та , лише продовж січня
ом нальни ам вдалося врят вати п’ять людсь их життів.
Зо рема 9 січня на території зони відпочин “Верхня”, на затоці Соба-

че ирло фахівці врят вали двох юна ів 15-ти і 16-ти ро ів, я і атались на
овзанах та провалились під лід. 11 січня районі моста імені Є. О. Пато-
на б ло врятовано чолові а, я ий провалився під лід.
Крім то о, 17 січня під час патр лювання зато и Собаче ирло місці

тон ої ри и провалився вод один із рибало . Рят вальни и витя н ли
йо о на лід, після чо о доставили до станції, де обі ріли та дали арячий
чай і с хий одя . На Водохреще (19 січня) після пірнання рижан вод
чолові ові стало зле від переохолодження. Працівни и санітарно-медич-
ної сл жби надали йом перш допомо . А 28 січня районі острова Вод-
ни ів б ло врятовано рибал , я ий теж провалився вод через тон ий
лід

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомили “Хрещати ” в ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о

обсл ов вання населення, 8 і 9 люто о в столиці відб д ться традицій-
ні ярмар и. Та , п’ятницю тор ватим ть Голосіївсь ом районі на
просп. 40-річчя Жовтня, 116; в Деснянсь ом — по в л. А адемі а К р-
чатова (в межах в л. Мілютен а та Братиславсь ої); в Дніпровсь ом —
на в л. Гродненсь ій, 1/35–5; в Оболонсь ом — на в л. Бережансь ій,
15; в Печерсь ом — на розі в л. Первомайсь о о і Мечні ова, Твер-
сь ий т пи , 6/8; в Подільсь ом — на просп. Правди, 5–11; в Святошин-
сь ом — на в л. Підлісній, 8 та Генерала На мова, 23; в Солом’янсь о-
м — по в л. Освіти (в межах в л. В зівсь ої та Ма сима Кривоноса); в
Шевчен івсь ом — на в л. Воровсь о о, 2–4, в л. Ризь ій, 1, в л. Я і-
ра, 19, в л. В. Пі а, 18, розі в л. Щ сєва та Тираспольсь ої. У с бот яр-
мар ватим ть в Голосіївсь ом районі по в л. Б рмістен а (в межах
в л. Василь івсь ої та Ломоносова); в Дарниць ом — на в л. Рев ць о-
о; в Деснянсь ом — по в л. М. Цвєтаєвої (в межах просп. Мая овсь о-
о та в л. За ревсь о о); в Дніпровсь ом — на в л. А. Малиш а, 5–15;
в Оболонсь ом — на в л. Майорова, 1–5; в Печерсь ом — по в л. Іва-
на К дрі (в межах в л. Патриса Л м мби та Чи оріна); в Подільсь ом —
на в л. Г. Світлиць о о, 25; в Святошинсь ом — на в л. Генерала На-
мова, 23; в Солом’янсь ом — на в л. Героїв Севастополя, 42; в Шев-
чен івсь ом — на в л. Татарсь ій, 32–38

У Києві презентували 
містобудівний кадастр
Півроку нову систему експлуатуватимуть у дослідному режимі
Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

За он У раїни “Про ре лювання
містоб дівної діяльності” містить ви-
мо и щодо форм вання містоб дів-
них адастрів та створення відповід-
них стр т рних підрозділів на ре іо-
нальном та місь ом рівнях. Ство-
рення та ої бази даних дозволить
зменшити іль ість по оджень від
чиновни ів та спростити мови ве-
дення бізнес . Тож відповідно до за-
онодавчо о а т та ініціатив Прези-
дента У раїни, наразі подібна робота
проводиться в 15-ти ре іонах раїни.
Вчора містоб дівний адастр Києва
презент вали Міністерстві ре іо-
нально о розвит , б дівництва та
житлово- ом нально о осподарства
У раїни.

Як відзначив під час представлення системи

заступник директора Департаменту містобуду�

вання та архітектури — начальник служби міс�

тобудівного кадастру Андрій Вавриш, містобу�

дівний кадастр, який буде розміщений у вільно�

му доступі в мережі Інтернет, надасть можли�

вість підприємцям, інвесторам та навіть прос�

тим громадянам отримати вичерпну інформа�

цію про містобудівні умови та обмеження для

конкретних ділянок міста. Позитивно вплине

поява такої бази даних і на інвестиційний клімат

столиці.

“У системі можна буде побачити будь�які про�

шарки Генерального плану, розміщуватимуться

дані про всі об’єкти в місті щодо проектної доку�

ментації, в тому числі її наявності чи відсутності,

про стан земельних ділянок. Це чимала кількість

інформації, яка буде зібрана в одному місці та бу�

де доступна великій кількості людей”, — зазначив

Андрій Вавриш.

За допомогою презентованого кадастру можна

буде також моделювати розвиток тієї чи іншої те�

риторії. Як роз’яснив перший заступник голови

КМДА Олександр Мазурчак, це стосується зокре�

ма питань будівництва необхідних інфраструк�

турних об’єктів.

“Наприклад, до міської влади звернувся забу�

довник з пропозицією спорудити на конкретній

земельній ділянці житловий будинок чи торго�

вельний центр. А на цій території є необхідність

зведення навчального закладу чи поліклініки. За

допомогою такої системи це відразу простежує�

ться, і забудовнику буде запропоновано звести

об’єкт, який потрібен саме для розвитку цієї те�

риторії”, — наголосив Олександр Мазурчак.

Крім того,

п о с а д о в е ц ь

зауважив, що

введення по�

дібної системи

в дію у вільно�

му доступі дає

великі можли�

вості для громадян. Адже тепер за наявності пер�

сонального комп’ютера та підключення до мережі

Інтернет кожен киянин зможе ознайомитися зі

станом будь�якої ділянки міста чи будинку, та й

подальшим розвитком будь�якого куточка столи�

ці ще й у форматі 3D.

Наразі до системи повна інформація внесена

лише щодо двох місць — території поблизу сто�

личного іподрому та центральної історичної час�

тини Києва. Решту даних фахівці поки що оброб�

ляють та поступово наповнюватимуть ними сис�

тему. Тож іще півроку містобудівний кадастр пра�

цюватиме у дослідному режимі.

Як зазначив заступник міністра Мінрегіонбуду

та ЖКГ України Дмитро Ісаєнко, на основі сто�

личної бази даних

формуватимуть і ка�

дастри інших регіонів

держави. "Поки на

сьогодні не існує в

країні подібних ка�

дастрів. Тож ця мат�

риця розійдеться по

всіх областях, і ми допоможемо обладміністраці�

ям організувати роботу на місцях", — зазначив

пан Ісаєнко.

За словами міністра регіонального розвитку,

будівництва та ЖКГ Геннадія Темника, подібна

робота потребує відповідальності та організова�

ності всіх відповідних структур. “Нас чекає відпо�

відальна та послідовна робота, яка потребує уваги

та розуміння, а також злагодженої співпраці ре�

гіонів, міста та відповідних фахівців”, — наголо�

сив Геннадій Темник

На Шулявці може з’явитись
трирівнева розв’язка
Проектом передбачено збільшити пропускну спроможність вузла 
до 22 тисяч авто на годину

Нагадаємо, згідно схеми

реконструкції цієї ділянки

“Київпроектом”, яка про�

понувалась раніше, перед�

бачається розширити шля�

хопровід на дві смуги за ра�

хунок знесення ливарного

цеху заводу “Більшовик”,

організувати лівоповорот�

ний з’їзд з вул. Довженка

на просп. Перемоги, поліп�

шити геометрію правопо�

воротного з’їзду з просп.

Перемоги на вул. Гетьмана,

адже на сьогодні цей з’їзд

здійснюється кількома

правоповоротними рухами,

проходить під розв’язкою і

вздовж ливарного цеху.

Зовсім інший проект ре�

конструкції шляхопроводу

на Шулявці пропонує ін�

женер�конструктор Віктор

Петрук: трирівневу роз�

в’язку з реверсним розпо�

дільчим кільцем. “Це до�

зволить збільшити про�

пускну спроможність ді�

лянки до 19–22 тисяч авто�

мобілів на годину, у той час

як зараз вузол здатен про�

пустити лише до 8 тисяч

машин”, — зазначив “Хре�

щатику” Віктор Петрук.

За його словами, реаліза�

ція проекту коштуватиме

близько 150 млн грн без

вартості переміщення інже�

нерних мереж та демонтажу

існуючого шляхопроводу,

що значно дешевше запро�

понованого раніше проекту

(близько 370 млн грн).

Але, як зазначив під час

роботи транспортної комі�

сії Київради директор Ін�

ституту “Київдормістпро�

ект” ВАТ “Київпроект” Во�

лодимир Воробйов, трирів�

нева розв’язка не може бу�

ти дешевшою за дворівне�

ву. “До того ж, вона просто

не вміститься в наявну

площу — буде зачеплений

цех, нещодавно спорудже�

на 5�поверхівка на Довже�

нка й офісний центр, що на

вулиці Гетьмана”, — зазна�

чив пан Воробйов.

Присутній на засіданні

головний архітектор Києва

Сергій Целовальник заува�

жив, що проект цікавий,

але потребує детального

вивчення. “Таку розв’язку

можна розглянути взагалі

як модель й, можливо, за�

стосувати в іншому місці”,

— відзначив Сергій Анато�

лійович.

Після тривалого обгово�

рення проекту голова про�

фільної комісії Київради

Дмитро Олійник зазначив,

що ідею потрібно розгляну�

ти більш детально, й дору�

чив Інституту Генплану міс�

та вивчити можливість бу�

дівництва таких об’єктів у

столиці та порекомендував

розробнику презентувати

проект на Містобудівній

раді для вивчення й прове�

дення всіх експертиз

Після ре онстр ції проп с на спроможність Ш лявсь о о шляхопровод , я ий в одини пі
перевантажений автів ами, зросте майже втричі

Трирівнева розв`язка з реверсним
розподільчим кільцем дозволить збільшити

пропускну спроможність на Шулявці 
до 19–22 тисяч автомобілів на годину

Оксана ДОБРУЧ
“Хрещатик”

Проп с на спроможність Ш лявсь о о шля-
хопровод недостатня — наразі розв’яз а
перевантажена автів ами, що створює чи-
малі незр чності для часни ів дорожньо о
р х . Місь а влада роз лядає різні прое ти
ре онстр ції цьо о об’є та, аби вибрати
оптимальний варіант. Нещодавно на засі-
данні постійної омісії Київради з питань
транспорт та зв’яз деп тати ознайомили-
ся з передпрое тними пропозиціями щодо
ре онстр ції транспортно о в зла на пере-
хресті просп. Перемо и та в лиць Довжен а
і Гетьмана. Розробни прое т пропон є ви-
рішити автомобільн проблем цієї ділян и
шляхом б дівництва трирівневої розв’яз и з
реверсним розподільчим ільцем.
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Містоб дівний адастр б де розміщений вільном дост пі в мережі Інтернет і сі охочі змож ть отримати
вичерпн інформацію про містоб дівні мови та обмеження для он ретних діляно Києва

За наявності персонального комп`ютера 
та підключення до мережі Інтернет кожен

киянин зможе ознайомитися зі станом
будь&якої ділянки міста чи будинку

У 2012 році Київ одержав від приватизації 
майже 240 млн грн
Торі Київ отримав від приватизації 239 млн 862 тис. рн. Це майже

втричі перевищ є по азни 2011 ро , оли за альна ціна продаж ом -
нально о майна ся н ла 93 млн 422 тис. рн, та є найбільшою с мою над-
ходжень за останні ро и.
Я розповів заст пни олови КМДА — ерівни апарат Оле сандр П -

занов, мин ло о ро Київ продавав переважно нежитлові приміщення, я і
не мали попит з бо орендарів. Він пояснив, що місто нама ається по-
водитись пра матично: те майно, що приносить ористь, залишається
ом нальній власності, а те, що не ви ористов ється для потреб ом -
нальних підприємств чи ор анізацій та не має попит з бо орендарів,
може б ти приватизовано.
“В мовах рин ово о спад нам вдалося вил чити за продаж малолі від-

них об’є тів значно більше, ніж, напри лад, 2007 році, оли ціни на иїв-
сь нер хомість б ли близь ими до ма симальних, а на продаж вистав-
лялися д же привабливі приміщення”,— розповів Оле сандр П занов.
За даними Департамент ом нальної власності, за альна ціна продаж

приміщень 2007 році с лала 119 млн 987 тис. рн. Навіть з рах ванням
рсової різниці він б в менш спішним з точ и зор надходжень, ніж то-

рі . Крім то о, ма симальною за де іль а останніх ро ів б ла і середня ці-
на нер хомості, що продавалася 2012 році — 7931,9 рн за в. м

Двадцять три киянина отримали квартири 
за програмою “Доступне житло”
У Києві ввели в е спл атацію житловий б дино на в лиці Генерала Ма-

ти іна, 16, я ий б ло зб довано в рам ах реалізації державної житлової
про рами дост пно о житла. Про це “Хрещати ” повідомили прес-
сл жбі Державно о фонд сприяння молодіжном житловом б дівництв .
Я повідомив заст пни дире тора Іпотечно о центр в м. Києві та Ки-

ївсь ій області Держфонд Віталій Лисен о, зведеном б дин за допо-
мо ою державної житлової про рами “Дост пне житло” 23 ромадянина
придбали вартири за альною площею 1 424,43 в. м.
За словами Віталія Лисен а, державою б ла надана фінансова підтрим-
а на за альн с м 2,72 млн рн

Столичний школяр переміг у змаганнях 
з розробки програмного забезпечення “Google
Code,in”
Учень столично о ліцею, Ілля Ковалевсь ий, став переможцем зма ан-

нях з розроб и про рамно о забезпечення з від ритим одом для ш оля-
рів з сьо о світ “Google Code-in”. Про це повідомили Департаменті ос-
віти і на и, молоді та спорт .
Кон рс тривав з 26 листопада 2012 ро до 14 січня 2013- о, за цей

час заході взяли часть 334 ш оляра із 36 раїн, я і за алом ви онали
1 925 завдань.
Для більшості чнів це б ло перше знайомство з розроб ою про рам-

но о забезпечення з від ритим одом. У рам ах зма ань “Google Code-in”
чні працювали разом з провідними спеціалістами Open Source ор аніза-
цій, я і форм вали для часни ів найрізноманітніші завдання для ви онан-
ня.
В рез льтаті ожна з 10-ти ор анізацій-наставни ів, що займаються роз-

роб ою про рамно о забезпечення з від ритим одом, обрала двох
претендентів, я і стали переможцями від цих ор анізацій на основі ви-
черпної роботи, я вони ви он вали протя ом семи тижнів он рс .
Напри інці вітня 2013 ро переможці оловно о приз вир шать на чо-

тири дні в оловн штаб- вартир Google Ма нтін-В’ю (штат Каліфорнія,
США) разом зі своїми бать ами чи опі нами. Під час цієї подорожі ш о-
лярі відвідають церемонію на ородження, з стрін ться з інженерами
Google, провед ть цілий день Сан-Францис о та змож ть знайти нових
др зів зі спільними інтересами



Новини компаній

Ділові новини
ФДМУ хоче спростити 
процедуру укладання 
договорів оренди 
держмайна
Фонд державно о майна прий-

няв рішення та проводить робот
щодо по одження із заці авлени-
ми ор анами ви онавчої влади но-
во о перелі до ментів, я і по-
даються орендодавцеві для ла-
дення до овор оренди майна, що
належить до державної власності.
Я повідомили прес-сл жбі фон-
д , дане рішення має на меті
спрощення процед ри ладання
до оворів оренди державно о
майна та створення сприятливо о
лімат для потенційних оренда-
рів-підприємців. Зо рема прое -
том рішення передбачається с а-
с вати дійсний на сьо одні пере-
лі , затверджений на азом ФДМУ
від 14 листопада 2005 ро
№ 2975 "Про затвердження Пере-
лі до ментів, я і подаються
орендодавцеві для ладення до-
овор оренди майна, що нале-
жить до державної власності", за-
реєстрований Мін’юсті У раїни
16 січня 2006 р. за № 29/11903, та
затвердити новий Перелі до -
ментів, я і подаються орендодав-
цеві для ладення до овор
оренди майна, що належить до

державної власності, оптиміз вав-
ши та с оротивши при цьом іль-
ість та их до ментів

Столичний підприємець 
має сплатити до бюджету
понад 700 тисяч гривень 
за "тіньову" діяльність
До поля зор подат івців сто-

лиці потрапив приватний підпри-
ємець, я ий займався оптовою
тор івлею деталями та прилад-
дям для автомобілів та, я вияви-
лося, пор ш вав за онодавство.
Після ан лювання йо о реєстра-

ції платни ом подат на додан
вартість майже рі підприємець
продовж вав випис вати своїм
лієнтам подат ові на ладні.
З-поміж іншо о, зазначений ви-

ще ромадянин повністю і нор вав
правила ведення підприємниць ої
діяльності — не подавав подат ов
звітність та не сплач вав подат и.
За рез льтатами перевір и

йом донарах вали до сплати в
бюджет понад 590 тисяч ривень
подат на доходи фізичних осіб
та подат на додан вартість, а
та ож 115 тисяч ривень штраф-
них сан цій.
Подат івці на ад ють, що для
ни нення подібних непороз мінь
запроваджено еле тронні сервіси

"Дізнайся більше про сво о бізнес-
партнера", "Реєстр платни ів ПДВ"
та "Ан льовані свідоцтва платни ів
ПДВ", я і розміщено на єдином
веб-порталі ДПС У раїни

Мінекономіки ініціює 
обов'язкову сертифікацію
медичних виробів
Міністерство е ономічно о роз-

вит й тор івлі ініціює внесення
до перелі товарів, що підля а-
ють обов'яз овій державній сер-
тифі ації, медичні вироби.
Про це с азано відповідном

прое ті на аз Міне ономі и.
Зо рема обов'яз овій сертифі а-

ції, відповідно до ініціативи Міне о-
номі и, підля ає рент еноло ічне
обладнання, апарати льтразв о-
вої терапії, апарати для шт чної
вентиляції ле енів, стоматоло ічне
обладнання, шприци, ол и й вата.
Відповідно до пояснювальної

запис и до до мента, та е рі-
шення пояснюється врах ванням
вимо дире тив Європейсь о о
парламент й Ради Європи, я і
містять за альні вимо и до самих
виробів і їх безпе и, а та ож до
процед ри підтвердження відпо-
відності виробів та им вимо ам.
Я же повідомлялося, Прези-

дент Ві тор Ян ович вважає не-

обхідним підвищення ефе тивно-
сті системи сертифі ації лі ар-
сь их засобів

НБУ збільшив запаси валюти
на 106 мільйонів доларів

Станом на 1 люто о 2013 ро
обся золотовалютних резервів
Національно о бан У раїни ста-
новив 24 млрд 652 млн доларів
США в е віваленті. Про це пові-
домив дире тор Департамент з
правління валютним резервом
та здійснення операцій на від ри-
том рин Оле сандр Д бихвіст.
"Тобто, за місяць резерви

зросли на 106 мільйонів доларів
США в е віваленті",— роз’яснив
пан Д бихвіст. За йо о словами,
в січні на змін розмір золотова-
лютних резервів с ттєво вплин -
ли по ашення чер ово о транш
за редитом Міжнародно о ва-
лютно о фонд в розмірі 408
мільйонів доларів США в е віва-
ленті та виплати з обсл ов ван-
ня державно о бор .
Оле сандр Д бихвіст пояснив,

що зростання резервів відб лося
переважно за рах но надхо-
джень на рах н и ряд оштів
від розміщення облі ацій вн т-
рішньої державної пози и, номі-
нованих в іноземній валюті

Держказначейство відкрило
нові рахунки для платежів

В ор анах Державної азначей-
сь ої сл жби У раїни з 21 січня
від рито нові рах н и для зарах -
вання платежів до державно о та
місцевих бюджетів. Інформацію
щодо ре візитів зазначених ра-
х н ів платни ам подат ів необ-
хідно отримати в ор анах дер-
жавної подат ової сл жби за міс-
цем знаходження на облі або
на офіційних веб-сайтах ДПС в
АР Крим, областях, містах Києві
та Севастополі в розділі "Бю-
джетні рах н и". Нові рах н и від-
рито відповідно до вимо Бю-
джетно о та Подат ово о оде -
сів У раїни, За он У раїни "Про
Державний бюджет У раїни на
2013 рі " та на аз Міністерства
фінансів У раїни від 14.01.11
№ 11 "Про бюджетн ласифі а-
цію та її запровадження" (зі змі-
нами та доповненнями)

8 українських ресторанів
"МакДональдз" увійшли 
до ТОП-100 
найпопулярніших у світі
8 ресторанів швид о о харч -

вання "Ма Дональдз" Києві,
Сімферополі та Одесі війшли до

рейтин ТОП-100 серед понад
34 тис. за ладів світі за іль іс-
тю відвід вачів. Це на 1 за лад
більше, ніж торі .
Та , иївсь ий "Ма Дональдз"

на Хрещати по ращив свій ми-
н лорічний рез льтат та вперше
війшов до спис ТОП-10 найпо-
п лярніших за ладів світ , посів-
ши 9-те місце.
Та ож до перелі потрапили

два перших в У раїні "Ма До-
нальдз", що б ли від риті в сто-
лиці 24 та 25 травня 1997 ро .
За лад біля метро Л 'янівсь а
посів 15-те місце, а на Севасто-
польсь ій площі — 59-те.
"Ма Дональдз" на Во зальній

площі Сімферополі вперше
ввійшов до рейтин та посів 17-
те місце.
Одесь ом за лад на Во заль-

ній площі вдалося посісти 62-те
місце та по ращити мин лоріч-
ний рез льтат на 33 позиції.
"Ма Дональдз" біля метро Мін-

сь а в Києві піднявся на одн схо-
дин та посів 63-те місце. Інший
столичний за лад на площі Льва
Толсто о на 82-м місці.
На адаємо, що "Ма Дональдз",

розташований Києві на Во -
зальній площі, знов др ий се-
ред понад 34 тис. "Ма Дональдз"
світі за іль істю відвід вачів

"Антонов" 
бере участь 
у AEROINDIA'2013
Українська авіабудівна 
компанія запропонує 
індійському ринку нову розробку:
Ан�148�300МП
Віталіна ГОНЧАР
"Хрещатик"

З 6 по 11 люто о ДП "Антонов" бере часть міжна-
родній аеро осмічній виставці AEROINDIA'2013, я а від-
б вається місті Бан алор. Під час заход представни-
и раїнсь ої авіаб дівної омпанії мають намір про-
вести низ перемовин із ерівни ами промислових
підприємств, міністерств, відомств Індії та інших раїн
Південно-Східної Азії.

З Індією ДП "Антонов" поєднує багаторічна плідна співпраця. Загалом

країна вже закупила 46 літаків Ан!12, які знайшли широке застосування як

для оборонних цілей, так і в системі цивільних повітряних перевезень. Но!

вим етапом співробітництва з Індією стало спільне створення військово!

транспортного літака Ан!32. Головна його особливість — здатність здій!

снювати польоти з високогірних аеродромів (до 4500 м над рівнем моря) з

дотриманням усіх норм безпеки, зокрема — в умовах підвищених темпера!

тур. Найчастіше ці літаки є єдиною сполучною ланкою між розташованими

на високогір'ї населеними пунктами і заставами та великими містами.

Наразі підприємства України виконують роботи з глибокої модернізації

більше сотні Ан!32 Індії, 25 з яких вже повернуто замовнику. "Продовжу!

ючи співпрацю з Індією у напрямку програми Ан!32, ДП "Антонов" пропо!

нує реалізувати принцип інтегрованої підтримки літаків в експлуатації. Він

передбачає забезпечення всього спектра послуг, у тому числі: здійснення

науково!дослідних, регламентних, ремонтних робіт, надання інжиніринго!

вих послуг, навчання персоналу, виконання модифікацій НД, забезпечення

технічної документації, гарантійного обслуговування. Таким чином буде за!

безпечено найбільш ефективну взаємодію між експлуатантом та підприєм!

ствами!учасниками програми Ан!32",— повідомили "Хрещатику" в прес!

службі підприємства.

Сьогодні "Антонов" пропонує свої нові літаки, які можуть знайти широке

застосування в Індії та інших країнах Південно!Східної Азії. Серед них —

регіональні реактивні судна сімейства Ан!148 і Ан!158. Вони успішно прой!

шли випробування в умовах високих температур повітря (до +40°С) та висо!

когір'я. В ході експлуатації літаки Ан!148 підтвердили здатність виконувати

польоти на різних повітряних трасах, включаючи маршрути з високою ін!

тенсивністю польотів, в простих і складних метеоумовах, удень і вночі. При

цьому вони здатні базуватися на широкій мережі аеродромів. Приземлюва!

тися Ан!148 і Ан!158 можуть в умовах практично нульової видимості.

В авіакомпаніях Росії й України вже зараз працюють 15 літаків Ан!148.

Географія їх польотів охоплює більше 40 країн. У свою чергу потреба ринку

Індії до 2025 року в повітряних машинах такого класу оцінюється у 80 оди!

ниць. Дотримуючись побажань замовників і детально вивчаючи їхні вимо!

ги, "Антонов" розробляє низку нових літаків сімейства, наприклад Ан!148!

200 пасажиромісткістю 89 осіб. Літак підвищеного комфорту Ан!148!300

зможе доставляти пасажирів на дальність до 7000 км.

На його основі "Антонов" створює перспективний авіаційний комплекс

морського патрулювання Ан!148!300МП. Він призначений для виконання

завдань морського патрулювання та розвідки, протидії порушникам, роз!

відки електромагнітних випромінювань, розвідки засобів зв'язку, моніто!

рингу забруднень навколишнього середовища, пошуку й порятунку на мо!

рі, доставки військового спорядження з розміщенням вантажів у салоні.

"Антонов" планує представити Ан!148!300МП в рамках тендерів, що про!

водяться міністерством оборони Індії на закупівлю морських патрульних

літаків
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Кредитні та депозитні ставки
знизяться

Олександр ХАРЬКО
"Хрещатик"

За даними Національно о
бан У раїни, за альний
обся залиш ів бан івсь их
депозитів р дні мин ло-
о ро зріс майже на 31
млрд рн, або на 5,8 % —
до 566,3 млрд рн. За-
альний обся залиш ів
редитних в ладень на-
ціональній валюті в р дні
збільшився на 4,5 млрд
рн. "Хрещати " з’яс вав,
я их змін на депозитном і
редитном рин ах варто
очі вати 2013-м році.

Гривневі депозити знизять
ставки

Збільшення залишків депозитів у

грудні відбулося як за рахунок при!

росту коштів фізичних, так і юри!

дичних осіб. Середньозважена вар!

тість депозитів у останньому місяці

минулого року зменшилася в націо!

нальній валюті до 13,73 %, в інозем!

ній — до 4,83 %.

"Обсяги депозитів традиційно

зростають у грудні,— пояснює ди!

ректор корпоративного банку VAB

Олексій Саливон.— Це пов’язано з

сезонним зростанням бізнес!актив!

ності та з січневими канікулами. Та!

ким чином, з середини грудня у під!

приємств починає формуватися

надлишок коштів, які вони розмі!

щують на депозити в банках. Також

саме в грудні банки починають ак!

тивно залучати кошти, використо!

вуючи різні "святкові" пропозиції".

У період новорічних акцій фінус!

танови наростили власні ресурсні

бази переважно за рахунок підви!

щення відсоткових ставок. Основ!

ними драйверами цього процесу ви!

явились фізичні особи. За словами

директора департаменту роздрібно!

го бізнесу банку "Хрещатик" Мари!

ни Нестеровської, для них були ви!

роблені такі акційні пропозиції, що

максимально відповідали очікуван!

ням клієнтів. Йдеться про короткі

терміни залучення, додаткові серві!

си, розіграші призів, бонуси в за!

лежності від статусу клієнта (напри!

клад, для пенсіонерів або тих, хто

користується інтернет!послугами).

Таким чином, банки доклали зусиль

задля забезпечення інтересів клієн!

тів та власних фінансових показни!

ків і нормативів.

"Причиною тих чи інших дій бан!

ків в частині депозитних ставок най!

частіше є ситуація на ринку,— додає

начальник Управління заощаджень

та платежів ПАТ "Укрсоцбанк",

UniCreditBank Ольга Шостак.— Тому

саме це буде впливати на зміни. Зви!

чайно ж, всі банки закладають в бю!

джет зростання депозитного портфе!

ля. Тому в подальшому зусилля бу!

дуть спрямовані на нарощування".

Експерт додає, що у 2013 році роз!

мір депозитних ставок буде залежати

від ситуації на ринку, стану показни!

ків ліквідності та бажання банків!

ських установ кредитувати. Загалом

банкіри очікують зниження ставок

за вкладами у національній валюті.

Споживче кредитування
зростатиме

За даними Національного банку

України, загальний обсяг залишків

кредитних вкладень у грудні змен!

шився на 0,7 % — до 810,6 млрд грн.

Це сталося за рахунок зниження за!

лишків за кредитами, наданими в

іноземній валюті. Середньозважена

вартість кредитів у національній ва!

люті зменшилася до 17,55 % з 23,40 %

у листопаді. Натомість в іноземній

валюті відбулося її збільшення до

9,30 %.

"Зниження кредитної активності

юридичних осіб в першу чергу по!

в’язано з виконанням умов щодо

погашення кредитів, овердрафтів та

з січневими канікулами,— пояснює

Олексій Саливон.— Ринок пасивів

юридичних осіб залежатиме від рос!

ту економіки в цілому. Я не вважаю,

що в наступному році обсяги еконо!

мічного зростання будуть значними.

Таким чином, ріст пасивів юридич!

них осіб буде від 7 до 10 %. Ставки

будуть зменшуватись".

Водночас, за словами Марини Не!

стеровської, для ринку споживчого

кредитування період новорічних

розпродажів став поштовхом для

збільшення попиту на придбання то!

варів тривалого користування через

схему розстрочки. Вона пояснює —

іншим видом кредитування, що ко!

ристувався попитом під час новоріч!

них свят, був готівковий або Cash!

кредит, і ці позики також оформля!

лись як кредитні овердрафти.

"У 2013 році кредитування не буде

активним,— стверджує Олексій Са!

ливон.— Банки боротимуться за ді!

ючих клієнтів та теперішні обсяги

ринку. Зростання буде на рівні 5—7 %.

Вважаю, що найвищий шанс на кре!

дитування мають харчова промис!

ловість, торгівля товарами щоден!

ного користування, сільське госпо!

дарство, енергетика. Треба відзначи!

ти, що в кожній галузі існують під!

приємства!лідери, які традиційно є

найбажанішими позичальниками

для банків".

Стосовно кредитування фізичних

осіб, то, за прогнозами директора

департаменту середнього корпора!

тивного бізнесу UniversalBank Євге!

на Заіграєва, зростатиме сегмент

споживчого кредитування. "Буде

збільшуватись кількість пропозицій

банків щодо кредитування покупок

побутової техніки, адже на сьогодні

це один з найбільш маржинальних

сегментів бізнесу",— прокоментував

експерт.

Банкіри наголошують — економі!

ці потрібне здешевлення кредитно!

го ресурсу. "Оскільки в базі фонду!

вання головну роль грають кошти

населення, їх вартість не може зрос!

тати безпідставно довго. Таким чи!

ном, відсоткові ставки, за якими у

2013 році залучатимуться ресурси,

повинні зменшитись",— прогнозує

Марина Нестеровська.

Вона також погоджується з тим,

що динаміку росту продемонструє

споживче кредитування: "Все більше

банків розуміють, що цей сегмент є

драйвером банківських продажів, і ті

банки, що заклали технологічне, ме!

тодологічне підґрунтя для такої сис!

темної роботи, отримають від кре!

дитної діяльності найвищий фінан!

совий результат. Серед клієнтів —

фізичних осіб найбільшою популяр!

ністю користуватимуться карткові

кредити, розстрочка на придбання

споживчих товарів, деякою мірою

автокредити також знайдуть свою

нішу. Іпотечні позики будуть менш

популярними, проте відіграватимуть

роль індикатора стабільності рин!

ку",— додає фахівець.

Банки дотримуватимуться
безризикової політики

Кредитно!депозитна політика

формується кожним банком окремо

в залежності від цілей та ресурсів,

які має установа. Однак Олексій Са!

ливон вважає, що більшість банків

будуть формувати політику, спрямо!

вану на отримання максимального

прибутку.

"Звичайно, ми очікуємо на деяке

зниження відсоткових ставок перш

за все в кредитуванні корпоративно!

го сегменту, потім — у кредитуванні

малого бізнесу і, починаючи з друго!

го кварталу 2013 року, у роздрібному

кредитуванні. Зрозуміло, що зни!

ження вартості кредитування мож!

ливе лише за умови зниження ста!

вок за депозитами",— пояснює Єв!

ген Заіграєв.

Експерти узагальнюють, що цього

фінансового року банки будуть до!

тримуватися в першу чергу зваженої

та безризикової політики. Вони від!

працьовуватимуть зрозумілі та

прийнятні умови продажів продук!

тів. Відкритість та повага до клієнта

має стати основним критерієм бан!

ківської роботи

Збільшуватиметься кількість пропозицій банків 
щодо кредитування покупок побутової техніки, 

адже на сьогодні це один з найбільш маржинальних
сегментів бізнесу

Позики цього року будуть популярними в енергетиці, аграрній 
та харчовій галузях
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Стоки побутового характеру
Протягом останніх десятиліть

Київ з індустріально�промислового

міста поступово перетворився у по�

літико�адміністративний та бізнес�

центр України. Водночас зросло і

населення столиці. Через це різко

зменшилися об’єми промислових

та збільшилась кількість побутових

стічних вод від офісних центрів, на�

вчальних закладів, торговельних та

розважальних комплексів, закладів

швидкого харчування.

“Кожне з таких підприємств,

згідно з Правилами, зобов’язане

щороку отримувати умови на скид

стічних вод, дотримуватися вста�

новлених норм та не перевищувати

рівень вмісту певних речовин у сво�

їх стоках. На жаль, ці вимоги часто

порушуються. Фахівці нашої ком�

панії проводять обстеження об’єк�

тів та каналізаційних мереж або�

нентів; надають приписи, вистав�

ляючи підприємствам�порушни�

кам додаткові нарахування, які

компанія вимушена у таких випад�

ках витрачати для розбавлення сто�

ків до допустимого рівня концен�

трації”,— розповів директор Управ�

ління екологічного нагляду ПАТ

“АК “Київводоканал” Євген Випе�

райленко.

Однак для комплексного вирі�

шення проблеми цього недостат�

ньо, оскільки така одноразова

сплата для закладів зазвичай є не�

суттєвою, враховуючи загальний

прибуток від діяльності.

В результаті стоки, які надходять

на очистку до Бортницької станції

аерації (БСА) від підприємств сто�

лиці, суттєво перевищують рівень

допустимої концентрації забруд�

нюючих речовин. Зокрема це сто�

сується фосфату та азоту амоній�

ного.

Аварійні бригади щодоби
ліквідують в середньому 
40 засмічень каналізаційних
мереж

Головним “джерелом” фосфатів є

мийні засоби, повідомляють у прес�

службі компанії. На жаль, їх вико�

ристання в нашій державі не забо�

ронене на законодавчому рівні, на

відміну від понад сорока країн Єв�

ропи, Америки, Азії. Загалом від за�

стосування фосфатних пральних

порошків відмовилися понад 40

країн світу. “Київводоканал” ще у

2011 році звернувся до виробників з

проханням припинити їх викорис�

тання при виготовленні прально�

мийної продукції для України. Тоді

ж розпочалася масштабна всеукра�

їнська кампанія “СТОП ФОСФА�

ТИ”, до якої долучилося понад 17 з

половиною тисяч людей.

Концентрація азоту амонійного

відображає рівень забруднення

стічної рідини побутовими фе�

кальними стоками і є наслідком ді�

яльності, в тому числі закладів гро�

мадського харчування, кафе, рес�

торанів, розважальних центрів то�

що. За останніх 5—8 років вміст

азоту амонійного зріс майже в два

рази, фосфатів — більше, ніж у

2—2,5 разу.

Крім того, через відсутність жи�

ровловлювачів на каналізаційних

мережах закладів громадського

харчування та взагалі локальних

очисних споруд на підприємствах,

торговельних центрах, супермарке�

тах, автомийках відбуваються регу�

лярні засмічення каналізаційної

мережі, що не розрахована на та�

кий склад стоків. У результаті це

може призвести до серйозних збоїв

у роботі системи водовідведення та

залишити цілі мікрорайони та

райони міста без води та каналіза�

ції. Загалом у 2012 році аварійні

бригади “Київводоканалу” ліквіду�

вали 14 тис. 190 засмічень на кана�

лізаційних мережах, а це в серед�

ньому 40 за добу.

Локальні очисні споруди 
для підприємств

Саме тому сьогодні так важливо

домогтися, аби підприємства мали

належну систему очищення відхо�

дів і дотримувалися правил скидан�

ня стічних вод. Фахівці вважають,

що найефективніше буде законо�

давчо зобов’язати їх встановлювати

локальні очисні споруди (ЛОСи).

Це дозволить усунути проблему по�

вторних засмічень каналізаційної

системи та запобігти ризику ски�

дання у водойми неочищених місь�

ких стоків через неспроможність

БСА ліквідувати їх надмірне за�

бруднення.

“Щодня, у тому числі і через на�

ше з вами недбале ставлення до ка�

налізації, разом з нечистотами з

житлових будинків і підприємств

каналізаційними мережами міста

завдовжки понад три тисячі кіло�

метрів рухаються тонни побутового

сміття. Загалом з грабельного відді�

лення Бортницької станції аерації

щодоби вивозиться близько дев’яти

тонн сміття”,— розповіла “Хреща�

тику” радник голови правління з

питань інформаційної політики

ПАТ “АК “Київводоканал” Вікто�

рія Яковлєва.

Тож фахівці компанії закликають

мешканців міста дотримуватися

культури користування системою

водовідведення та пам’ятати, що

каналізація — не смітник, а один з

найбільш життєво необхідних еле�

ментів сучасного міста

Преподобний Ксенофонт, 
дружина його Марія та сини 
їхні Аркадій та Іоанн

Преподобний Ксенофонт, дружи�

на його Марія і сини їх Аркадій та

Іоанн, відомі константинопольські

громадяни, жили в V столітті. Не

дивлячись на багатство і знатність,

вони відрізнялися душевною прос�

тотою і добрим серцем. Бажаючи

дати своїм синам, Іоанну та Арка�

дію, більш повну освіту, вони від�

правили їх до фінікійського міста

Бейрут.

Промислом Божим корабель, на

якому відправилися обидва брати,

загинув. Брати були викинуті хви�

лями на берег в різних місцях. Во�

ни присвятили себе Богові і прий�

няли чернецтво. Батьки довго не

отримували новин про своїх дітей і

вважали їх загиблими. Проте пре�

подобний Ксенофонт, вже будучи

старим, зберігав тверду надію на

Господа, втішав свою дружину Ма�

рію, радив не тужити і вірити, що

діти будуть збережені Господом.

Через кілька років подружжя

звершило паломництво по святих

місцях і зустріло в Єрусалимі своїх

синів, які трудилися в різних мо�

настирях. Батьки раділи та дякува�

ли Господу, який за промислом

з’єднав всю сім’ю. Все своє подаль�

ше життя преподобні Ксенофонт і

Марія присвятили Богові, прий�

нявши монашество. Преподобний

Аркадій та Іоанн, попрощавшись з

батьками, відійшли до пустелі, де

після довгих подвигів прославили�

ся даром чудотворіння і прозорли�

вості.

Преподобні старці Ксенофонт і

Марія, подвизаючись в безмовності

і суворому пості, також отримали

від Бога дар чудотворіння

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної
церкви

8 лютого Церква вшановує пам’ять преподобних Ксенофонта, 
дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоанна (V–VI)

Деснянці вшанують учасників
бойових дій на території 
інших держав
Відповідно до У аз Президента У раїни

“Про День вшан вання часни ів бойових
дій на території інших держав” Деснян-
сь ом районі столиці б де проведено ом-
пле с заходів.
Та , 13 люто о о 16.00 відб деться ро-

чиста церемонія по ладання вітів до Обе-
ліс пам’яті в пар “Деснянсь ий” за частю працівни ів Деснянсь ої
РДА, а тив районної “Спіл и ветеранів Аф аністан ”. А о 17.00 цьо о
ж дня а товій залі райдержадміністрації пройде районний вечір
пам’яті, на я ий запрошено часни ів бойових дій на території інших
держав, інвалідів війни, членів сімей за иблих.
З 14 по 20 люто о бібліоте ах район з на оди цієї події б де ор а-

нізовано вистав -спо ад “Аф аністан, прописаний в серці”, літерат р-
н один “Пам’ять про Аф аністан”.
Та ож протя ом люто о за альноосвітніх навчальних за ладах Дес-

нянсь о о район пройд ть виховні одини “Ч жої війни не б ває”,
р лі столи “Гір ої пам’яті овто ”, ро и-з стрічі з часни ами бойо-
вих дій на території інших держав, пере ляд до ментальних та х дож-
ніх фільмів про аф ансь війн (“9 рота”, “Аф ансь ий злам”), спор-
тивні і ри та он рси “Н -мо, хлопці!”.
У ш ільних бібліоте ах б де ор анізовано вистав и тематичної літе-

рат ри “Сл жити Вітчизні моїй вірою та правдою”

На Оболоні відкрили кабінет
діабетичної стопи 
і діагностики нейропатії
За підтрим и Оболонсь ої РДА в рам ах

пілотно о прое т в містах У раїни, на ви о-
нання омпле сної про рами “Ц ровий діа-
бет” в полі лініці № 1 Оболонсь о о район
від рито абінет діабетичної стопи і діа но-
сти и нейропатії.

Врахов ючи, що пацієнти, хворі на ц ровий діабет, за медичною до-
помо ою спочат звертаються саме в полі ліні , робота та о о абі-
нет поліпшить мови дост п хворих до новітніх методів діа ности и
та лі вання, а та ож сприятиме ранній діа ностиці і своєчасном лі -
ванню діабетичної нейропатії, по ращить я ість життя хворих на цю
нед .
Т т надаватим ть онс льтацію хір р , невропатоло , ортопед, ен-

до риноло . Пацієнт на базі абінет може пройти обстеження: до-
плеро рафію нижніх інціво , амертональне вимірювання ч тливості
стопи.
Для зр чності пацієнтів в ліні о-діа ностичній лабораторії полі ліні-
и № 1 Оболонсь о о район нала оджена методи а визначення лю-
оз ровано о емо лобін . Після проведення обстеження та онс ль-
тації с міжних спеціалістів оболонці мають можливість пройти лі ван-
ня на базі денно о хір р ічно о стаціонар під на лядом досвідчених лі-
арів.
Та ож в рам ах дано о заход для медичних працівни ів б ло прове-

дено онференцію на тем : “С часні аспе ти діа ности и, лі вання та
профіла ти и с ладнень ц рово о діабет ”

Печерські податківці торік
мобілізували до бюджету
більше 7 мільярдів гривень
Подат івцями б ло зроблено значний
ро перетворенні ДПС від фіс ально о
ор ан до сервісної сл жби, впровадженні
європейсь их стандартів та підходів робо-
ті з платни ами подат ів. По азни и надхо-
джень Печерсь ої подат ової до бюджет за

мин лий рі , в я их прослід ов ється відч тний приріст порівняно з по-
переднім ро ом, оворять про позитивний вплив сіх нововведень. Про
це розповіла заст пни начальни а ДПІ Печерсь ом районі міста Ки-
єва ДПС Людмила Демчен о.
“Та , напри лад, за січень- р день 2012- о до зведено о бюджет

У раїни печерсь ими подат івцями мобілізовано 7 млрд 724,9 млн рн.
Це на 935,9 млн рн більше, ніж за попередній рі ,— повідомила пані
Демчен о.— До Державно о бюджет — 6 млрд 249,9 млн рн, том
числі до за ально о фонд Державно о бюджет забезпечено збір 6
млрд 223,2 млн рн

Медики Шевченківського
району обговорили 
рейтингові показники галузі
Днями відб лася чер ова нарада началь-

ни а правління охорони здоров’я Шевчен-
івсь о о район столиці Валентини Рейф з
оловними лі арями полі ліні район . На
почат наради Валентина Іванівна підняла
питання рейтин ової оцін и діяльності за -

ладів охорони здоров’я. Та , неодноразово писали, що з 2013 ро
вводяться нові рейтин ові по азни и, зо рема: занедбані віз альні ви-
пад и злоя існих п хлин (форми ра ) процентном співвідношенні;
питома ва а осіб, я их виявлено т бер льоз; рівень інвалідності осіб
працездатно о ві . Кожен оловний лі ар полі лінічно о за лад Шев-
чен івсь о о район прозвіт вав про сит ацію за вищезазначеними по-
азни ами та напрацювання щодо їх по ращення.
На нараді меди и об оворили й інші питання, я і стос ються еле -

тронно о реєстр пацієнтів, випис и рецептів особам з діа нозом і-
пертонічна хвороба, ва цинації проти рип та інформ вання населен-
ня про рип та засоби йо о профіла ти и

Правоохоронці затримали
зловмисника, який обкрадав
машини киян
Святошинсь ий районний с д Києва за-

с див до 4 ро ів позбавлення волі 29-річно-
о иянина, отрий торі обі рав 7 автіво ,
два приватних б дин и, жін на з пинці
ромадсь о о транспорт та дитин ш о-
лі — на за альн с м понад 30 тис. ри-
вень.

Зловмисни нічний час амінням розбивав с ло автомобілів, при-
пар ованих біля житлових б дин ів, звід и забирав мобільні телефони,
наві атори, автома нітоли, одинни и, о ляри, одя . У приватні б дин-
и він прони ав вночі, зріз ючи мос ітн сіт заздале ідь при отовле-
ним металевим ножем. Жін зловмисни обі рав на з пинці біля стан-
ції метро “А адеммістеч о”, непомітно забравши з с моч и її мобіль-
ний телефон. А одно о раз він ви рав мобіл з рт и ш оляра, от-
рий рав ф тбол на спортивном майданчи .
Злочини чолові с оював неподалі від місця сво о проживання. Під

час обш йо о помеш ання частин ви радено о майна б ло знайдено.
Я з’яс валося, зловмисни вживав нар оти и й б в затриманий

працівни ами міліції з ін’є ційним шприцом, я ом знаходилося 5 мл
опію ацетильовано о.
До то о ж він же відб вав тюремне по арання за вчинення радіжо .

Одна достро ово звільнившись з місць позбавлення волі, с оїв нові
злочини

У сто ах, я і надходять на очист до Бортниць ої станції аерації від підприємств міста, с ттєво перевищено рівень
доп стимої онцентрації забр днюючих речовин

Новини районів

Благовіст

Як врятувати київські
водойми від забруднень
На думку фахівців "Київводоканалу", вирішити проблему
допоможе внесення змін в законодавство 
Мирослава ЛЕУС
“Хрещатик”

Значн роль збереженні
дов ілля столиці, а осо-
бливо її водно о фонд , ві-
ді рає Управління е оло-
ічно о на ляд ПАТ “АК
“Київводо анал”. Саме цей
підрозділ омпанії онтро-
лює дотримання Правил
приймання стічних вод
систем аналізації Києва
з бо підприємств та ор-
анізацій міста та моніто-
рить хімічний с лад ріди-
ни. Про це та інше йшлося
під час традиційно о р -
ло о стол . Фахівці та ож
об оворювали проблеми,
я і постають перед прав-
лінням, і те, я им чином
можна зменшити рівень
забр днення иївсь их во-
дойм. Щодня аварійні бри ади Київводо анал лі відов ють середньом 40 засмічень аналізаційних мереж
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Про затвердження Порядку роботи 

з документами в інформаційно
телекомунікаційній системі 
“Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва”

у виконавчому органі Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації), 

районних в місті Києві державних адміністраціях
Розпорядження № 2368 від 28 грудня 2012 року

Відповідно до законів України “Про електронні документи та електронний документообіг, “Про електронний цифровий підпис”,
постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1453 “Про затвердження Типового порядку здійснення електрон

ного документообігу в органах виконавчої влади”, рішення Київської міської ради від 10 листопада 2011 року № 602/6838 “Про за

твердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012
2014 роки”, пункту 2 Інструкції з ді

ловодства в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),
районних в місті Києві державних адміністраціях, затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки

ївської міської державної адміністрації) від 27 лютого 2012 року № 320, з метою запровадження порядку організації електронно

го документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами та документами у ска

нованій формі без електронного цифрового підпису в діловодстві виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій:

1. Затвердити Порядок роботи з документами в інформаційно�телеко�
мунікаційній системі “Єдиний інформаційний простір територіальної гро�
мади міста Києва” у виконавчому органі Київської міської ради (Київській
міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адмі�
ністраціях (далі — Порядок), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті
Києві державних адміністрацій забезпечити:

2.1. Неухильне дотримання Порядку, затвердженого пунктом 1 цього
розпорядження.

2.2. Обробку інформаційних ресурсів територіальної громади міста Ки�
єва через інформаційно�телекомунікаційну систему “Єдиний інформацій�
ний простір територіальної громади міста Києва” із дотриманням у ній
встановленої політики безпеки.

3. Структурним підрозділам апарату виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надавати в межах
повноважень організаційну та методичну допомогу користувачам інфор�
маційно�телекомунікаційної системи “Єдиний інформаційний простір те�
риторіальної громади міста Києва”,

4. Доповнити Регламент виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), затверджений розпоряджен�
ням Київської міської державної адміністрації від 29 жовтня 2002 року
№ 1970 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11 лютого 2011 року
№ 185), новим пунктом 662:

“662. Порядок організації електронного документообігу із застосуван�
ням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документа�
ми, документами у сканованій формі без електронного цифрового підпи�
су визначається окремими розпорядженнями.”.

5. Управлінню з питань звернень громадян апарату виконавчого орга�
ну Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та
управлінню інформаційного забезпечення та доступу до публічної інфор�
мації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) забезпечити в установленому порядку внесення
змін до порядків, що регулюють питання розгляду звернень громадян, та
опрацювання запитів на інформацію у виконавчому органі Київської місь�
кої ради (Київській міській державній адміністрації) з метою забезпечен�
ня опрацювання відповідних документів у інформаційно�телекомунікацій�
ній системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міс�
та Києва”.

6. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2013 року.
7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно

з розподілом обов’язків прийняти рішення щодо висвітлення в засобах
масової інформації змісту цього розпорядження.

8. 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) 28.12.2012 № 2368

Порядок
роботи з документами в інформаційно
телекомунікаційній системі

“Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва” 
у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській

державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях

І. Загальні положення

1. Порядок роботи з документами в інформаційно�телекомунікацій�
ній системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади
міста Києва” на базі системи електронного діловодства “АСКОД” у вико�
навчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адмі�
ністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях (далі — По�
рядок) встановлює правила роботи з документами в інформаційно�те�
лекомунікаційній системі “Єдиний інформаційний простір територіаль�
ної громади міста Києва” (далі — ІТС ЄІПК, Система) у виконавчому ор�
гані Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації),
районних у місті Києві державних адміністраціях (далі — установи).

Дія Порядку не поширюється на документи, що містять таємну інфор�
мацію.

Опрацювання звернень громадян здійснюється відповідно до Поряд�
ку розгляду звернень громадян у виконавчому органі Київської міської
ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженого розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 23 червня 2011 року № 1044.

Опрацювання запитів на інформацію здійснюється відповідно до По�
рядку складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що над�
ходять до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), та надання відповідей на них, затвердженого
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19 березня 2012 року № 419, заре�
єстрованого в Головному управлінні юстиції у місті Києві 04 квітня 2012
року № 17/934, з урахуванням особливостей законів України “Про до�
ступ до публічної інформації” та “Про захист персональних даних”.

2. З питань, не врегульованих цим Порядком, необхідно керуватися
нормами законодавства України.

3. Організація роботи з документами в ІТС ЄІПК згідно з цим Поряд�
ком передбачає, що на робочих місцях установлене та налагоджене від�
повідне програмне забезпечення для роботи в Системі, забезпечена
одночасна безперебійна робота технічних і програмних засобів ІТС ЄІПК
на усіх ланках діловодного процесу з використанням електронного циф�
рового підпису.

Якщо в установі не застосовується електронний цифровий підпис,
користувачі ІТС ЄІПК попередньо опрацьовують документи у сканованій
формі без електронного цифрового підпису (далі — сканований доку�
мент).

4. Відповідальність за дотримання вимог цього Порядку покладаєть�
ся на керівників установ.

Дотримання вимог цього Порядку є обов’язковим для всіх працівни�
ків.

5. Документообіг з питань, не передбачених цим Порядком, здійсню�
ється відповідно до Інструкції з діловодства в структурних підрозділах
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, затвер�
дженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) від 27лютого 2012 року № 320
(далі — Інструкція з діловодства).

6. Усі користувачі зобов’язані систематично перевіряти надходження
документів в ІТС ЄІПК. При цьому слід дотримуватись таких правил:
працювати в Системі лише під своїми логіном та паролем; дотримува�
тись встановленої політики безпеки в ІТС ЄІПК.

7. ІТС ЄІПК передбачає автоматичне оприлюднення реквізитів доку�
ментів, що надійшли до установи або створені у ній, передбачених За�
коном України “Про доступ до публічної інформації”, в рубриці “Систе�
ма обліку публічної інформації” на офіційному веб�порталі установи.

До “Системи обліку публічної інформації” включатиметься інформа�
ція про всі документи, створені в процесі діяльності установи, оприлюд�
нення яких не суперечить законодавству України,

8. У разі виникнення в установі ситуацій, які можуть спричинити збої
у роботі ІТС ЄІПК або унеможливлять доступ до неї, структурний підроз�
діл установи, який відповідає за ведення діловодства, або посадова
особа, визначена керівником для ведення діловодства установи (далі�
служба діловодства) негайно доповідає про це посадовій особі устано�
ви, яка відповідно до повноважень координує питання ведення діловод�
ства. При цьому працівники служби діловодства приймають кореспон�
денцію відповідно до Інструкції з діловодства, відбираючи документи,
які потребують негайного розгляду, обліковують документ у паперовому

журналі, проставляють наступний реєстраційний номер, використову�
ючи ручний реєстраційний штамп, або роблять запис власноруч та пе�
редають керівництву на розгляд, залишаючи собі копію документа. Як�
що робота Системи не відновлюється до кінця робочого дня, служба ді�
ловодства обліковує за таким порядком усі документи.

Після відновлення роботи ІТС ЄІПК служба діловодства зобов’язана
перенести до Системи усі дані про зареєстровані документи згідно з
цим Порядком.

II. Опрацювання вхідної кореспонденції
9. Усі документи надходять до служби діловодства, де здійснюється

їх попередній розгляд та розподіл для реєстрації відповідно до виду до�
кумента та адресату:

службові листи на ім’я керівника установи, його заступників, началь�
ників структурних підрозділів; 

звернення громадян; запити на публічну інформацію; 
запити та звернення від засобів масової інформації; 
інші види документів, які реєструються окремо.
10. Документи реєструються в день надходження або в перший ро�

бочий день у разі одержання документів у вихідні, неробочі та святкові
дні або неробочий час.

11. В установах, що охоплені мережею “Єдиний інформаційний прос�
тір територіальної громади міста Києва”, кожному вхідному документу
присвоюється лише один вхідний реєстраційний номер службою діло�
водства установи. Після надходження до структурних підрозділів уста�
нови зареєстрованих документів достатньо відкрити РК документа та
попередньо опрацьовувати його у встановленому порядку без повторної
реєстрації.

Такого ж порядку слід дотримуватися і при надходженні до установи
документів на виконання доручень керівництва Київської міської ради та
Київської міської державної адміністрації.

12. Якщо документ надійшов до структурного підрозділу установи
без реєстрації у службі діловодства, а порушені у ньому питання потре�
бують розгляду керівництва, документ повертається структурним під�
розділом до служби діловодства для реєстрації та подальшого опрацю�
вання.

13. Кожен документ реєструється в ІТС ЄІПК з обов’язковим запов�
ненням реєстраційної картки (далі — РК).

Електронні документи перед реєстрацією перевіряються з дотриман�
ням вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 
28 жовтня 2004 року № 1453 “Про затвердження Типового порядку
здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”.

14. На паперовий оригінал документа наноситься штрих�код у право�
му нижньому полі першого аркуша документа. Штрих�код повинен обо�
в’язково містити повну назву установи, дату реєстрації та вхідний реєс�
траційний номер, який присвоїла Система.

Реєстраційний номер може доповнюватись іншими необхідними для
установи індексами.

15. Після нанесення штрих�коду паперовий документ сканується і йо�
го електронна копія направляється керівництву установи відповідно до
розподілу повноважень для створення резолюції.

Одночасно сканований документ отримує відповідальна особа струк�
турного підрозділу установи, обов’язком якої є підготовка проектів ре�
золюцій керівництва.

16. Скануванню не підлягають документи, які надійшли у форматі
більшому ніж А�3; прошиті, зброшуровані документи; друковані видання
(книги, журнали, бюлетені тощо); документи з грифом “Для службового
користування”; інші документи, визначені в установленому порядку.

17. Після підписання резолюції керівником сканований документ над�
силається Системою усім визначеним виконавцям.

Кожен виконавець зобов’язаний підтвердити у Системі початок вико�
нання завдання, а після опрацювання документа — надати звіт про його
завершення.

18. Паперовий оригінал документа передається службою діловодства
головному виконавцю для виконання та формування справи відповідно
до номенклатури справ.

19. Якщо термін виконання документів менше, ніж 3 дні, сканований
документ надсилається безпосереднім виконавцям з проектом резолю�
ції. Після підписання резолюції виконавці отримують повідомлення про
зміну резолюції або її підтвердження.

20. Документи, які потребують контролю за виконанням, після реєс�
трації та сканування надсилаються структурному підрозділу установи з
питань контролю або уповноваженій керівником посадовій особі (далі —
служба контролю) для визначення контрольної дати, подальшого опра�
цювання або зняття з контролю.

При цьому слід дотримуватись таких термінів розгляду документів:
для визначення контрольної дати — один день (день надходження); для
подальшого опрацювання або зняття з контролю — не більше двох днів.

21. Служба контролю у визначені терміни надсилає через ІТС ЄІПК
головному виконавцю документа нагадування про наближення кон�
трольного строку виконання документа, переліки контрольних докумен�
тів, аналітичні довідки.

Служба контролю має право повертати документ, що надійшов від
головного виконавця документа, у разі якщо факти, викладені у ньому,
є недостовірними, неточними, застарілими тощо. Про виявлені недолі�
ки зазначається у супровідному листі про повернення.

22. Усім іншим документам, в яких міститься завдання, але вони не
контролюються службою контролю, Система автоматично виставляє
термін виконання 30 днів, який може коригуватися керівництвом, але не
перевищувати 30 днів. Для закриття таких документів виконавець вказує
у Системі про зв’язок вхідного документа із вихідним або інший вид ви�
конання (вирішено у телефонному режимі, взято участь у нараді, підго�
товлено розпорядження тощо).

III. Опрацювання документів у структурному підрозділі установи
23. Зареєстровані вхідні документи надходять до структурних підроз�

ділів установи згідно з резолюцією. Вікно Системи “АСКОД сьогодні”
відображає з якою метою надійшов документ: на розгляд, погодження,
виконання тощо.

Система дає змогу бачити та опрацьовувати документи тільки свого
структурного підрозділу у блоці ІТС ЄІПК “Мій кабінет”.

24. За факт отримання документів у Системі, їх розгляд, доведення
до виконавців та контроль за виконанням несе відповідальність керівник
структурного підрозділу установи та особа, відповідальна за ведення ді�
ловодства у структурному підрозділі (далі — діловод) або інша, визначе�
на керівником особа, про що обов’язково повідомляється адміністрато�
ру ІТС ЄІПК для визначення маршруту документа.

Сканований документ надходить одночасно керівнику структурного
підрозділу та діловоду структурного підрозділу.

25. Документи, які надійшли до структурного підрозділу установи без
реєстрації у службі діловодства установи, повертаються на реєстрацію
згідно з цим Порядком.

26. Діловод здійснює попередній розгляд вхідного документа та у
відповідному полі РК вказує номер справи, у якій буде зберігатися до�
кумент, згідно з номенклатурою справ; встановлює термін виконання
для виконавців наступного рівня виконання, якщо такий термін необхід�
ний; готує проект резолюції, якщо це входить до його посадових обо�
в’язків, та надсилає проект резолюції на підпис керівнику.

27. Після підписання резолюції діловод або керівник структурного
підрозділу, якщо він сам створював резолюцію, розсилають документ на
виконання до безпосередніх виконавців через ІТС ЄІПК.

28. Для підготовки вихідних листів структурним підрозділам необхід�
но дотримуватись таких правил:

листи на ім’я керівника установи, у тому числі доповідні записки від
заступників керівника, реєструються у структурних підрозділах з надан�
ням їм вихідного номера у блоці “Вихідна” та надсилаються до адреса�
та;

листи, які адресуються до заступників керівника установи та до
структурних підрозділів установи належать до внутрішньої кореспонден�
ції та реєструються у блоці “Внутрішня”.

При цьому безпосередній виконавець створює реєстраційну картку у
режимі “Проекти”, прикріплює електронний образ проекту документа,
інші необхідні документи для реєстрації та надсилає документ на пого�
дження та підписання. Після підписання документ автоматично надхо�
дить до діловода на реєстрацію. Щоб відібрати із проектів підписані ке�
рівником документи діловод користується фільтром, створеним у Сис�
темі.

29. Діловод структурного підрозділу перевіряє чи наданий повний па�
кет документів для реєстрації, реєструє документ та надсилає адресату.

Якщо адресат не є користувачем ІТС ЄІПК, йому надсилається папе�
ровий оригінал документа, оформлений відповідно до Інструкції з діло�
водства.

IV. Погодження проектів електронних документів та підготовка
вихідних документів
30. Для оперативного розгляду та погодження службових листів та ін�

ших документів слід використовувати можливості ІТС ЄІПК.
При цьому виконавець створює у Системі проект документа і відси�

лає його до заінтересованих осіб на погодження.
Система присвоїть цьому проекту документа номер, який не є реєс�

траційним, а лише порядковим. Якщо документ у кінцевому результаті
не буде підписаний уповноваженою особою, його РК слід видалити ав�
тору цієї картки.

31. Погодження проекту електронного документа здійснюється шля�
хом накладення на нього електронного цифрового підпису посадової
особи.

У разі відсутності в посадової особи, якою погоджується електронний
документ, надійних засобів електронного цифрового підпису цій особі
для погодження надається відповідний документ на папері.

32. Зауваження і пропозиції до поданого проекту електронного доку�
мента (у разі наявності) фіксуються в окремому електронному докумен�
ті, на який накладається електронний цифровий підпис посадової осо�
би. Можна вносити зміни одразу у текст запропонованого проекту доку�
мента. При збереженні у Системі сформується нова версія документа і
залишиться попередній варіант. Такий спосіб дає можливість відобра�
зити усю історію створення документа.

33. Після надходження усіх зауважень та погоджень від заінтересова�
них осіб головний виконавець коригує проект документа і відправляє на
погодження повторно.

34. Узгоджений та відкоригований проект документа передається в
ІТС ЄІПК керівнику на підпис.

35. Після підписання документ надходить до служби діловодства на
реєстрацію та відправлення адресату.

Якщо адресат не є користувачем ІТС ЄІПК, працівник служби діло�
водства зобов’язаний: 

видрукувати підписаний електронний документ на офіційному блан�
ку; 

подати паперовий документ керівнику на підпис; 
зареєструвати підписаний документ у Системі та зробити відповід�

ний запис на документі або за допомогою технічних засобів нанести
штрих�код; 

внести у РК відомості про номенклатурну справу, у якій буде зберіга�
тися документ;

відсканувати підписаний оригінал документа з реєстраційним номе�
ром та прикріпити файл до РК;

за необхідності вибрати, який файл із пакета документів необхідно
відправити адресату, і відмітити його у Системі;

вказати у вкладці “Адресат” адресата, якому направляється доку�
мент;

відправити паперовий оригінал.
36. Обмін інформацією між структурними підрозділами установи від�

бувається лише в електронному вигляді.
37. Документи тимчасового терміну зберігання і ті, що не передають�

ся до архіву установи, зберігаються в електронному вигляді і видруко�
вуються за потребою. До документа може додаватися “Картка пого�

джень”, яка відображає які посадові особи погоджували цей документ та
час і дату погодження.

Документи тривалого (понад 10 років) та постійного терміну збері�
гання формуються у справи у паперовому вигляді згідно з номенклату�
рою справ та передаються на збереження до архіву установи.

V. Реєстрація вихідних документів установи
38. Вихідні документи реєструються службою діловодства установи.
39. В апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) право реєструвати вихідні листи на
пронумерованих бланках виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації) за підписом першого заступни�
ка голови Київської міської державної адміністрації, заступників голови,
заступника голови — керівника апарату, першого заступника керівника
апарату належить структурним підрозділам апарату виконавчого органу,
що відповідають за організаційне забезпечення діяльності відповідного
керівника.

40. Перед відправленням вихідного електронного документа прово�
диться перевірка його цілісності та справжності усіх накладених на ньо�
го електронних цифрових підписів з додержанням тих же вимог, що й
для вхідних документів.

Якщо адресат не є користувачем ІТС ЄІПК, працівник служби діло�
водства зобов’язаний виконати дії, зазначені у пункті 35 цього Порядку.

41. Створений електронний документ приєднується до РК зареєстро�
ваного документа з обов’язковою відміткою в Системі про зв’язок вихід�
ного документа з вхідним документом, якщо такий зв’язок існує.

VI. Підготовка, погодження та реєстрація деяких видів документів
42. Документи, які не відносяться до службових листів (розпоряджен�

ня, накази, протоколи, угоди тощо) та мають тривалий або постійний
термін зберігання, потребують окремої реєстрації.

43. Під час підготовки проектів таких документів слід дотримуватись
таких правил:

проект документа готується в ІТС ЄІПК та погоджується згідно з пунк�
тами 31�35 цього Порядку;

після погодження головний виконавець готує повний пакет докумен�
тів у паперовому вигляді та здійснює їх погодження згідно із Регламен�
том установи;

видруковує із Системи “Картку погоджень”, у якій зазначено, які по�
садові особи погоджували цей документ та час і дату погодження, та до�
дає її до пакета документів;

після погодження паперового оригіналу документа, він передається
на підпис до керівника установи.

44. Після підписання документ реєструється в ІТС ЄІПК, реєстрацій�
ний номер переноситься на паперовий оригінал, сканується сам доку�
мент та, за потреби, документи, які до нього додаються. Сканований
документ повинен повністю відтворювати оригінал паперового докумен�
та, з візами погодження та підписом керівника для збереження в Систе�
мі.

Для розсилання готується другий примірник документа, який містить
текст документа, відтворений на бланку, та засвідчення підпису керівни�
ка негербовою печаткою служби діловодства. На цей примірник у відпо�
відній вкладці ІТС ЄІПК створюється реєстраційна картка, обираються
адресати, яким необхідно направити документ згідно із розрахунком
розсилки, що надається розробником цих документів.

45. В апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) рішення колегії та протоколи доручень,
затверджені головою Київської міської державної адміністрації, реєстру�
ються у структурному підрозділі апарату, який відповідає за організацію
та проведення таких заходів. Протоколи доручень, затверджені першим
заступником та заступниками голови Київської міської державної адмі�
ністрації, реєструються у структурних підрозділах апарату виконавчого
органу, що відповідають за організаційне забезпечення діяльності від�
повідного керівника. Для забезпечення контролю за виконанням цих до�
кументів служба діловодства апарату присвоює їм реєстраційний вхід�
ний номер.

Протоколи засідань комісій, нарад тощо реєструються у структурних
підрозділах апарату виконавчого органу, які відповідають за організацій�
не забезпечення діяльності відповідного керівника, який є головою ко�
місії або головує на засіданні чи нараді.

46. За розсилання копій рішення колегії, протоколів доручень, прото�
колів засідань комісій, нарад тощо та збереження паперових оригіналів
несуть відповідальність розробники зазначених документів.

47. Для організації контролю за виконанням зазначених документів
необхідно додавати до розрахунку розсилання службу контролю устано�
ви.

VII. Опрацювання відповідей на виконання доручень
48. Відповіді на виконання доручень керівництва реєструються у

службі діловодства установи за умови збереження усіх необхідних рек�
візитів та віз погоджень. Наприклад, листи�відповіді, адресовані голові
Київської міської державної адміністрації погоджуються заступником го�
лови Київської міської державної адміністрації, який координує роботу
відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації),

Установи, які не мають надійних засобів електронного цифрового
підпису, подають листи�відповіді на реєстрацію в паперовому вигляді.

Реєстраційний номер листа�відповіді складається із номера доручен�
ня та порядкового номера відповіді, який присвоює Система автоматич�
но через похилу риску.

49. Після реєстрації документ надсилається до служби контролю для
попереднього аналізу та пропозицій щодо їх подальшого розгляду. Тер�
мін розгляду таких документів не повинен перевищувати 2 робочих днів.

Після розгляду служба контролю направляє документ до служби ді�
ловодства для подальшого опрацювання згідно з цим Порядком.

50. У апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) відповіді співвиконавців, які надсила�
ються “до відома”, передаються службою діловодства до головного ви�
конавця для подальшого опрацювання та реєстрації.

VIII. Передача паперових оригіналів документів
51. Паперові оригінали документів, які після реєстрації в ІТС ЄІПК та

сканування залишаються у службі діловодства, передаються до голов�
ного виконавця через електронний реєстр передачі документів.

Електронний реєстр передачі документів створюється в ІТС ЄІПК ав�
томатично. Система сама формує список документів, якщо у резолюції
зазначено прізвище головного виконавця.

52. Для оперативності в роботі служба діловодства встановлює гра�
фіки отримання документів для структурних підрозділів установи.

53. Діловоди структурних підрозділів, визначених головними вико�
навцями документів, формують паперові оригінали документів у справи
згідно з номенклатурою справ.

IX Прикінцеві положення
54. В ІТС ЄІПК передбачено створення довідкових документів з вико�

ристанням підготовлених адміністратором Системи шаблонів або, за
бажанням користувача, через спеціальні фільтри. Умовою повного і якіс�
ного відбору документів для довідок є заповнення всіма користувачами
ІТС ЄІПК усіх блоків Системи.

55. Внесення будь�яких змін щодо технологічної інформації в Систе�
мі (внесення/вилучення/коригування інформації, блокування облікового
запису про користувача тощо) здійснюється на підставі заявки за вста�
новленою формою, надісланої через ІТС ЄІПК до управління електрон�
ного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке
приймає рішення про виконання чи відхилення заявки.

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов
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ДОКУМЕНТ
Хрещатик 8 лютого 2013 року

Про затвердження змін до деяких розпоряджень 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Розпорядження № 108 від 31 січня 2013 року
Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 2 статті 7 Зако


ну України “Про житлово
комунальні послуги”, з метою упорядкування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та при

будинкових територій, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Затвердити зміни до деяких розпоряджень виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що до�
даються.

2. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації — ке�
рівнику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо

висвітлення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.
3. 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)
№ 108 від 31.01.2013 року

Зміни 
до деяких розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)

1. Виключити позиції №№ 53, 71 з Тарифів на послуги з утримання бу�
динків і споруд та прибудинкових територій для житлово�будівельних ко�
оперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших
балансоутримувачів жилих будинків, уповноважених ними осіб або упра�
вителів жилих будинків, погоджених розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30
листопада 2009 р. № 1334 “Про погодження тарифів на послуги з утри�
мання будинків і споруд та прибудинкових територій”.

2. Виключити позицію № 22 з Тарифів на послуги з утримання будин�
ків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово�будівель�
ними кооперативами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних бу�
динків, іншими балансоутримувачами жилих будинків, уповноваженими
ними особами або управителями жилих будинків по кожному будинку
окремо, погоджених розпорядженням виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2010 р.
№ 250 “Про погодження тарифів на послуги з утримання будинків і спо�
руд та прибудинкових територій”.

3. Виключити позиції №№ 94, 95, 109, 110, 111 з Тарифів та структу�
ри тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій, які надаються житлово�експлуатаційними організаціями кому�
нальної форми власності, житлово�будівельними кооперативами, об’єд�
наннями співвласників багатоквартирних будинків, іншими балансоутри�
мувачами жилих будинків, уповноваженими ними особами або управите�
лями жилих будинків по кожному будинку окремо, встановлених розпоря�
дженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 10 листопада 2010 р. № 933 “Про встанов�
лення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинко�
вих територій та їх структури і внесення змін до розпоряджень виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 30.06.2009 № 760, від 31.08.2009 № 979, від 17.11.2009
№ 1292, від 30.11.2009 № 1334”.

4. Виключити позицію № 8 з Тарифів та структури тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для житлово�
будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних бу�
динків та інших балансоутримувачів жилих будинків, погоджених розпо�
рядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 30 серпня 2010 р. № 676 “Про погодження
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових те�
риторій та їх структури і внесення змін до розпорядження виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.08.2009 № 979”.

5. Виключити позицію № 152 з Тарифів та структури тарифів на послу�
ги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаю�
ться житлово�експлуатаційними організаціями комунальної форми влас�
ності, житлово�будівельними кооперативами, об’єднаннями співвласни�
ків багатоквартирних будинків, іншими балансоутримувачами жилих бу�
динків, уповноваженими ними особами або управителями жилих будин�
ків по кожному будинку окремо, встановлених розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 24 грудня 2010 р. № 1164 “Про встановлення тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх
структури і внесення змін до розпоряджень виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.08.2009
№ 978, № 979, від 14.08.2009 № 902, від 02.03.2010 № 114”.

6. Внести зміни до позиції № 1306 Тарифів та структури тарифів на по�
слуги з утримання будинків і споруд комунальної власності та прибудин�
кових територій, які надаються суб’єктами господарювання по кожному
будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності
від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за
розрахунковим), встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 груд�
ня 2010 р. № 1221 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури”:

у графі 4 слова та цифри “шосе 23 км Харківське” замінити словами
“Бориспільське шосе”;

у графі 5 цифру “1” замінити цифрою та словом “7�а”.
7. Внести зміни до позиції № 1307 Тарифів та структури тарифів на по�

слуги з утримання будинків і споруд комунальної власності та прибудин�
кових територій, які надаються суб’єктами господарювання по кожному
будинку окремо для здійснення розрахунків із споживачами, в залежності
від оплати останніми (не пізніше або після 20 числа місяця, що настає за
розрахунковим), встановлених розпорядженням виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 груд�
ня 2010 р. № 1221 “Про встановлення тарифів на послуги з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури”:

у графі 4 слова та цифри “шосе 23 км Харківське” замінити словами
“Бориспільське шосе”;

у графі 5 цифру “5” замінити цифрою та словом “7�б”.

Заступник голови —
керівник апарату  О. Пузанов

Про присвоєння індексів структурним підрозділам 
виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації’), 
районним в місті Києві державним адміністраціям

Розпорядження № 2367 від 28 грудня 2012 року
У зв’язку із введенням у дію нової структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс


трації) відповідно до рішення Київської міської ради від 15 березня 2012 року № 198/7535 “Про діяльність виконавчого органу Ки

ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на виконання рішення Київської міської ради від 10 листопа

да 2011 року № 602/6838 “Про затвердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на
2012—2014 роки”, з метою забезпечення належної організації електронного документообігу в інформаційно
телекомунікаційній
системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва”:

1. Присвоїти з 01 січня 2013 року індекси структурним підрозділам ви�
конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад�
міністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям для здійс�
нення документообігу, в тому числі в інформаційно�телекомунікаційній
системі “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста
Києва” згідно з додатком.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві дер�
жавним адміністраціям привести у відповідність індекси підприємств, ус�
танов та організацій, що належать до сфери їх управління.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської

міської державної адміністрації від 10 січня 2004 року № 1 “Про затвер�
дження нових індексів словників для ведення автоматизованої системи
електронного обігу та контролю за виконанням документів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)”.

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

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної
адміністрації)

КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

001 Голова Київської міської державної адміністрації
002 Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації
003 Заступник голови Київської міської державної адміністрації Голубчен�

ко А. К.
004 Заступник голови Київської міської державної адміністрації Крама�

ренко Р. М.

005 Заступник голови Київської міської державної адміністрації Новохать�
ко Л. М.

006 Заступник голови Київської міської державної адмі ні страції Кучук М. І.
007 Заступник голови Київської міської державної адміністрації — керів�

ник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)

АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

010 Перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ АПАРАТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

011 Управління організаційно�аналітичного забезпечення діяльності
голови Київської міської державної адміністрації (патронатна служба)

012 Управління організаційного забезпечення діяльності першого за�
ступника голови Київської міської державної адміністрації

013 Відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови
Київської міської державної адміністрації Голубченка А. К.

014 Відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови
Київської міської державної адміністрації Крамаренка Р. М

015 Відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови
Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

016 Відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови
Київської міської державної адміністрації Кучука М.І.

017 Відділ організаційного забезпечення діяльності заступника голови
Київської міської державної адміністрації — керівника апарату виконавчо�
го органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністра�
ції)

020 Відділ організаційного забезпечення діяльності першого заступни�
ка керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

021 Управління документального забезпечення
022 Управління з питань звернень громадян
023 Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної

інформації
024 Контрольне управління
025 Управління електронного урядування та захисту інформації
026 Управління кадрової роботи і нагород
027 Управління міжнародних зв’язків та організаційної роботи
028 Юридичне управління
029 Управління з питань правоохоронної роботи, запобігання та проти�

дії корупції
030 Управління бухгалтерського обліку та звітності
031 Управління матеріально�технічного та господарського
забезпечення
032 Відділ з питань мобілізаційної роботи
033 Відділ забезпечення роботи адміністративної комісії
034 Регіональний відділ адміністрування Державного реєстру виборців

035 Сектор режимно�секретної роботи

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

050 Департамент економіки та інвестицій
051 Департамент соціальної політики
052 Департамент промисловості та розвитку підприємництва
053 Департамент транспортної інфраструктури
054 Департамент фінансів
055 Департамент містобудування та архітектури
056 Департамент будівництва та житлового забезпечення
057 Департамент земельних ресурсів
058 Департамент житлово�комунальної інфраструктури
059 Департамент суспільних комунікацій
060 Департамент культури

061 Департамент охорони здоров’я
062 Департамент комунальної власності м. Києва
063 Департамент освіти і науки, молоді та спорту
064 Департамент міського благоустрою та збереження природного се�

редовища
065 Управління туризму
066 Управління охорони культурної спадщини
067 Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці
068 Державний архів міста Києва
069 Служба у справах дітей

Про затвердження змін до статуту комунального 
підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва 

“Київміськсвітло”
Розпорядження № 2363 від 28 грудня 2012 року

Відповідно до частини четвертої статті 57 та частини четвертої статті 78 Господарського кодексу України, частини третьої статті
4 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, рішення Київської міської ради від
30 листопада 2012 року № 654/8938 “Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 “Про бюджет
міста Києва на 2012 рік”, згідно з яким статутний капітал комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Ки

єва “Київміськсвітло” збільшено на 2 000 000,00 гривень, з метою приведення статуту підприємства у відповідність до вимог зако

нодавства України:

1. Затвердити зміни до статуту комунального підприємства електро�
мереж зовнішнього освітлення м. Києва “Київміськсвітло”, затвердженого
розпорядженням Представника Президента України в м. Києві від 20 січ�
ня 1993 року № 64 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 лис�
топада 2011 року № 2197), що додаються.

2. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення
м. Києва “Київміськсвітло” зареєструвати зміни до статуту в установлено�
му порядку.

3. Питання висвітлення в засобах масової інформації змісту цього роз�
порядження покласти на заступника голови Київської міської державної
адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

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 виконавого органу

Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) № 2363 від 28.12.2012

ЗМІНИ
до статуту комунального підприємства

електромереж зовнішнього освітлення м. Києва “Київміськсвітло”,
затвердженого розпорядженням Представника Президента України в м. Києві

від 20 січня 1993 року № 64 (в редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

від 25 листопада 2011 року № 2197)
Цей документ є невід’ємною частиною комунального 

підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва “Киїміськсвітло”
Київ
2012

Пункт 5.1 розділу 5 Статуту викласти в новій редакції:
“5.1. Підприємству Власником встановлено статутний капітал в розмірі З 350 000,00 (три мільйони триста п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) гривень.”

Заступник голови — керівник апарату О. Пузанов

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань, пов’язаних 
з експлуатацією мулових полів Бортницької станції аерації

Розпорядження № 2326 від 26 грудня 2012 року
Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 2 частини другої

та пунктів 5 і 8 частини третьої статті 25 Закону України “Про столицю України — місто
герой Київ”, пункту 9 частини першої стат

ті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та пропозицій Київської обласної державної адміністрації, викладених
у листі від 7 вересня 2012 року № 11
33
16539, з метою вивчення технічного стану мулових полів Бортницької станції аерації, роз

роблення пропозицій та заходів, спрямованих на їх безпечну та надійну експлуатацію:

1. Утворити Міжвідомчу робочу групу з питань, пов’язаних з експлуата�
цією мулових полів Бортницької станції аерації, та затвердити її склад, що
додається.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань, по�
в’язаних з експлуатацією мулових полів Бортницької станції аерації, що
додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов
З додатками до розпоряджень КМДА 

можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

Про передачу функцій замовника будівництва 
об’єкта “Міське кладовище для тварин 

в складі колумбарію з намогильником для захоронення тварин, 
крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ
6 

у Деснянському районі м. Києва”
Розпорядження № 2329 від 26 грудня 2012 року

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення ефективності використання бю

джетних коштів та управління будівництвом, скорочення його строків, своєчасного введення об’єкта в експлуатацію та створення
кладовища для тварин, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Ритуальній службі Спеціалізоване комунальне підприємство “Київ�
ський крематорій” виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) в установленому порядку передати кому�
нальному підприємству “Притулок для тварин” функції замовника, обсяги
незавершеного будівництва на час передачі об’єкта, проектно�кошторис�
ну документацію, обладнання та матеріали, які придбані для комплектації
об’єкта, по об’єкту “Міське кладовище для тварин в складі колумбарію з
намогильником для захоронення тварин, крематорію, АТП та господар�
ських приміщень біля ТЕЦ�6 у Деснянському районі м. Києва”.

2. Комунальному підприємству “Притулок для тварин” у встановлено�
му порядку вирішити питання постійного користування земельною ділян�
кою біля ТЕЦ�6 у Деснянському районі м. Києва.

3. Взяти до відома, що до комунального підприємства “Притулок для
тварин” переходять права і обов’язки по об’єкту “Міське кладовище для
тварин в складі колумбарію з намогильником для захоронення тварин,
крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ�6 у Деснянському
районі м. Києва” в обсязі і на умовах, що існували на момент прийняття
цього розпорядження.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

4.1. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 18 лютого 2009 року № 217 “Про переда�
чу основних фондів комунальної власності територіальної громади м. Києва”.

4.2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 15 травня 2009 року № 576 “Про
внесення змін і доповнень до розпорядження виконавчого органу Київ�
ської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
18.02.2009 № 217”.

4.3. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київ�
ської міської державної адміністрації) від 26 вересня 2011 року № 1762
“Про передачу функцій замовника будівництва об’єкта “Міське кладови�
ще для тварин в складі колумбарію з намогильником для захоронення
тварин, крематорію, АТП та господарських приміщень біля ТЕЦ�6 у Дес�
нянському районі м. Києва”.

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

Голова О. Попов

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації проекту 
“Модернізація систем водопостачання 

та водовідведення міста Києва”
Розпорядження № 2330 від 26 грудня 2012 року

Відповідно до підпункту 2 пункту “а” статті 27 та підпункту 1 пункту “а” статті 29 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, пункту 6 статті 18 та пункту 2 статті 28 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, пункту 2 розпорядження ви

конавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2012 № 1309 “Про створення робо

чої групи з питань розроблення механізмів реалізації проекту “Модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Ки

єва”:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації проекту “Модернізація
систем водопостачання та водовідведення міста Києва”, що додається.

2. Робочій групі з питань розроблення механізмів реалізації проекту
“Модернізація систем водопостачання та водовідведення міста Києва”,
утвореній розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 26.07.2012 № 1309, забез�
печити координацію виконання Плану заходів, зазначеного у пункті 1 цьо�

го розпорядження, та розгляд на її засіданнях проміжних і кінцевих звітів
про його виконання.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови Київської міської державної  адміністрації Мазурчака О. В.

Голова О. Попов

З додатками до розпоряджень КМДА 
можна ознайомитися в апараті Київської міської державної адміністрації

РАЙОННІ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ
100 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
101 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
102 Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
103 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
104 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
105 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

106 Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
107 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
108 Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація
109 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Заступник голови — керівник апарату  О. Пузанов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 8 лютого 2013 року

О олошення про намір передати в оренд об'є ти,
що належать до ом нальної власності територіальної
ромади міста Києва та передані до сфери правління

Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА
В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: просп. Перемо и, 45, за-
альною площею 186,70 в.м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та осподарю-
вання, що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі, за адресою: в л. Народно о опол-
чення, 18, за альною площею 46,6 в.м, цільове ви ористання — розміщення офісних
приміщень ор анізацій інших видів діяльності; розміщення с лад ;

- нежитлове приміщення, розташоване на 3 поверсі, за адресою: в л. Народно о опол-
чення, 18, за альною площею 88,3 в.м, цільове ви ористання — розміщення офісних
приміщень ор анізацій інших видів діяльності; розміщення с лад ;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі, за адресою: в л. Героїв Севасто-
поля, 44/10, за альною площею 51,5 в.м, цільове ви ористання — розміщення тор-
овельних об'є тів з продаж о лярів, лінз; розміщення офісних приміщень ор анізацій
інших видів діяльності;

- нежитлове цо ольне приміщення, розташоване за адресою: в л. Уриць о о, 43, за-
альною площею 70,9 в.м, цільове ви ористання — розміщення фіз льт рно-спортив-
но о за лад , діяльність я о о спрямована на ор анізацію та проведення занять різни-
ми видами спорт , спортивно о л б та с б'є та осподарювання, я ий здійснює інш
діяльність сфері спорт ;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Уриць о о, 23, за-
альною площею 78,3 в.м, цільове ви ористання — розміщення за лад ресторанно о
осподарства з постачання страв, при отованих централізовано для споживання в інших
місцях;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Василен а, 9, за-
альною площею 92,8 в.м, цільове ви ористання — розміщення афе;

- нежитлове цо ольне приміщення, розташоване за адресою: в л. Виборзь а, 81/83,
за альною площею 107,0 в.м, цільове ви ористання — розміщення фіз льт рно-спор-
тивно о за лад , діяльність я о о спрямована на ор анізацію та проведення занять різ-
ними видами спорт , спортивно о л б та с б'є та осподарювання, я ий здійснює ін-
ш діяльність сфері спорт ;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. М.Кривоноса, 21,
за альною площею 169,2 в.м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та оспода-
рювання, що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- нежитлове цо ольне приміщення, розташоване за адресою: в л. Василен а, 4, за-
альною площею 269,2 в.м, цільове ви ористання — змішана тор івля продовольчими
та непродовольчими товарами;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Василен а, 8, за-
альною площею 30,1 в.м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та осподарю-
вання, що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- нежитлове цо ольне приміщення, розташоване за адресою: в л. Єревансь а, 19, за-
альною площею 70,0 в.м, цільове ви ористання — розміщення офісних приміщень ор-
анізацій інших видів діяльності;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Мартиросяна, 10/22,
за альною площею 81,8 в.м, цільове ви ористання — розміщення с лад ;

- нежитлове цо ольне приміщення, розташоване за адресою: просп. Червонозоряний, 33,
за альною площею 53,9 в.м, цільове ви ористання — розміщення офісних приміщень
ор анізацій інших видів діяльності;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: просп. Повітрофлот-
сь ий, 33/2, за альною площею 76,4 в.м, цільове ви ористання — розміщення офіс-
них приміщень ор анізацій інших видів діяльності;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: б льв. Івана Лепсе, 17,
за альною площею 29,0 в.м, цільове ви ористання — розміщення тор овельно о об'є -
та з продаж непродовольчих товарів;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі (8,1 в.м) та в підвалі (105,3 в.м) за
адресою: в л. Народно о ополчення, 2, за альною площею 113,4 в.м, цільове ви о-
ристання — розміщення с б'є та осподарювання, що здійснює поб тове обсл ов ван-
ня населення; розміщення салонів раси, пер арень;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі за адресою: в л. Авіа онстр тора
Антонова, 15-А, за альною площею 47,3 в.м, цільове ви ористання — розміщення
с б'є та осподарювання, що здійснює поб тове обсл ов вання населення;

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі (228,8 в.м) та в підвалі (101,0 в.м.)
за адресою: в л. Генерала Т пі ова, 3/1, за альною площею 329,8 в.м, цільове ви-
ористання — розміщення тор овельно о об'є та з продаж продовольчих товарів;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: в л. Авіа онстр тора
Антонова, 2/32, . 5, за альною площею 115,6 в.м, цільове ви ористання — розмі-
щення ромадсь их приймалень народних деп татів У раїни та деп татів Київради на
площі, що не ви ористов ється для провадження підприємниць ої діяльності і становить
понад 50 в. метрів;

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване за адресою: пров. Ковальсь ий, 11 А,
за альною площею 58,5 в.м, цільове ви ористання — розміщення ромадсь их прий-
малень народних деп татів У раїни та деп татів Київради на площі, що не ви ористов -
ється для провадження підприємниць ої діяльності і становить понад 50 в. метрів;
Балансо трим вач: КП "Дире ція з правління та обсл ов вання житлово о фонд " Со-

лом'янсь ої районної в місті Києві державної адміністрації 03186, м. Київ, в л. Соціалістична, 6,
тел. 249-46-96, фа с 249-48-18

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі ДНЗ №17 за адресою: в л. Ніщин-
сь о о Петра, 3, за альною площею 13,6 в.м, цільове ви ористання — розміщення
с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність. Розмір орендної плати за од-
н один 0,64 рн.

- о ремо розташована одноповерхова б дівля — майстерня СЗШ №52 за адресою:
в л. М. Донця, 16, за альною площею 39,72 в.м, цільове ви ористання — розміщен-
ня с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність. Розмір орендної плати за
одн один 1,62 рн.

- нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі ДНЗ №464 за адресою: в л. Со-
лом'янсь а, 35-А, за альною площею 12,0 в.м, цільове ви ористання — розміщення
с б'є та осподарювання, що здійснює освітню діяльність. Розмір орендної плати за од-
н один 0,46 рн.

- нежитлове приміщення, розташоване на 1 поверсі СЗШ№69 за адресою: в л. Донець-
а, 25, за альною площею 57,6 в.м, цільове ви ористання — розміщення с б'є та ос-
подарювання, що здійснює освітню діяльність. Розмір орендної плати за одн один
3,38 рн.

- нежитлове підвальне приміщення, розташоване в СЗШ №67 за адресою: в л. Героїв
Севастополя, 9-А, за альною площею 86,0 в.м, цільове ви ористання — розміщення
ор анізацій, що ор анізов ють дозвілля дітей та юнацтва, я що орендована площа ста-
новить до 100 в.м. Розмір орендної плати 1,0 рн на рі .
Балансо трим вач: Управління освіти Солом'янсь ої районної в місті Києві державної адмініс-

трації 03087, м. Київ, в л. Пітерсь а, 12, тел. 242-21-71, фа с 242-21-71

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

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

Фінансове правління Солом'янсь ої районної в місті Києві
державної адміністрації

(03020, м. Київ, просп. Повітрофлотсь ий, 41, імн. 342, meл. 207-09-45)

о олош є он рс на заміщення ва антної посади оловно о спеціаліста
відділ бюджетних про рам соціально- льт рної сфери (на час де ретної

відп ст и основно о працівни а).

Вимо и до он рсантів: ромадянство У раїни, повна вища освіта відповідно о спрям вання,
дос онале володіння державною мовою, ПК, знання діловодства, досвід роботи за спеціальністю не
менше 3 ро ів.

До менти приймаються протя ом 30 алендарних днів з дня оп блі вання о олошення он рс .

ТОВ Фірма "Компас" повідомляє, що тарифи на посл и з тримання б дин ів і спор д та
приб дин ових територій подано до Київсь ої державної адміністрації для затвердження. Тарифи
розраховано відповідно до Поряд , затверджено о постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869.
Стр т ра, періодичність та стро и надання цих посл відповідають вимо ам розпорядження ВО КМР

(КМДА) від 09.03.2011 р. № 307.

Детальна інформація роз-
міщена на інформаційних стен-
дах під'їздах б дин ів.

За важення і пропозиції
приймаються на адрес :
пр- т П. Гри орен а, 22/20,
м. Київ, 02081 до 22.02.2013 р.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИКЛИК до с д в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни
ГРОМАДЯНИНА АЛАРАГ ФАІЗ ШАХЕР МАХАМЕД 07.06.1957 Р.Н.

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас с дове засідання я ості відповідача
справі №2-3860/12 за позовом Дья онової Ірини Леонідівни до Алара Фаіз Шахер Махамед про
встановлення фа т проживання однією сім'єю та поділ спільно о майна подр жжя, — я е
призначено на 11.00 22 люто о 2013 ро і відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а,
аб. 34, с ддя Пилаєва М.К.
Пропон ємо подати всі раніше неподані до ази.
Ви зобов'язані повідомити с д про причини неяв и.
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 ній 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.

Шевчен івсь ий районний с д м. Києва за адресою: м. Київ, в л. Смирнова-
Ласточ іна, 10-Б, ( аб. № 49), ви ли ає на 06.03.2013 ро на 10.30 відповідача по справі
за позовом ПАТ "Астра Бан " до Бевератоса Г.І. про стя нення забор ованості.

Відповідач ви ли ається с дове засідання, разі неяв и відповідача справа
роз лядатиметься за йо о відс тності.

С ддя В.О. Волошин

ПОВ ІДОМЛЕННЯ
Київсь им місь им територіальним відділенням Антимонопольно о
омітет У раїни (далі — Відділення) роз лян та справа № 68-04/07.12 про
пор шення за онодавства про захист е ономічної он ренції Товариством з
обмеженою відповідальністю "Кен р Сервіс".

За рез льтатами роз ляд справи Адміністративною оле ією Відділення
прийнято рішення від 29.11.2012 № 72/04-П "Про визнання вчинення пор шення
за онодавства про захист е ономічної он ренції та на ладення штраф ".

Втрачен облі ов ниж форма № 10 на ім'я Корчової С.М.
вважати недійсною.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТОРА

1. Кон рс проводиться Департаментом 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 нежитлово о призначення,
незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста Києва",
розпорядження Київсь ої місь ої державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 "Про
затвердження с лад постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесторів до
фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та
нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва" (із змінами) та розпорядження Київсь ої місь ої державної
адміністрації від 10.05.2012 № 764 "Про проведення інвестиційно о он рс із
зал чення інвестора до встановлення (б дівництва) атра ціон "Колесо о ляд " з
с п тніми об'є тами обсл ов вання біля М зею води на території
Центрально о пар льт ри і відпочин ".
2. Інформація про об'є т інвест вання:
2.1. Об'є том інвест вання є встановлення (б дівництво) атра ціон "Колесо о ляд "

з с п тніми об'є тами обсл ов вання біля М зею води на території Центрально о пар
льт ри та відпочин із бла о строєм приле лої території.
2.2. Орієнтовна площа земельної ділян и — 0,5 а (з врах ванням приле лої

території).
2.3. С ладові та техні о-е ономічні по азни и об'є та інвест вання:

3. У ладання з переможцем інвестиційно о до овор та о ремі йо о мови:
3.1. Переможець он рс — Інвестор визначається рішенням постійно діючої

он рсної омісії по зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж ється
розпорядженням Київсь ої місь ої державної адміністрації.

3.2. Замовни ом під отовчих (перед он рсних) робіт є ом нальне підприємство
"Київсь е інвестиційне а ентство".

3.3. Замовни ом реалізації прое т (б дівництва) є Центральний пар льт ри та
відпочин (далі — Замовни ).

3.4. Термін реалізації інвестиційно о прое т повинен б ти не більше нормативно о,
що визначається прое тно- ошторисною до ментацією. Інвестор (переможець
он рс ) зобов'яз ється розробити, по одити та затвердити встановленом поряд
прое тно- ошторисн до ментацію не пізніше, ніж через 6 місяців з дня ладання
інвестиційно о до овор .

3.5. На підставі затвердженої прое тно- ошторисної до ментації протя ом 30 днів з
момент її затвердження сторони до овор визначають рафі фінанс вання та
реалізації прое т шляхом підписання додат ової оди до інвестиційно о до овор , я а
б де йо о невід'ємною частиною.

3.6. Інженерні мережі, я і належать до ом нальної власності територіальної ромади
м. Києва і попадають в зон встановлення (б дівництва), в становленом поряд
демонт ються і за ошти інвестора створюються нові, необхідні для ф н ціон вання
об'є та інвест вання та я і в подальшом передаються до ом нальної власності
територіальної ромади м. Києва встановленом поряд .

3.7. Після введення об'є та інвест вання в е спл атацію Інвестор в становленом
поряд оформляє на ньо о право власності, рім інженерних мереж, я і після
за інчення б дівельних робіт передаються та зарахов ються до власності
територіальної ромади міста Києва, я це передбачено п. 3.6.

4. Основні мови он рс :
4.1. Фінанс вання Інвестором сіх витрат, пов'язаних з прое т ванням, б дівництвом

та введенням об'є та інвест вання в е спл атацію.
4.2. Надання часни ом он рс он рсно о забезпечення — арантії бан

щодо забезпечення ви онання ним зобов'язань перед місь им бюджетом, я і
передбачені пп. 4.3. - 4.4.

4.3. Сплата ор анізатор он рс внес ( оштів) на створення соціальної та
інженерно-транспортноі інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 10 % від
орієнтовної вартості встановлення (б дівництва) об'є та інвест вання без рах вання
ПДВ, що становить 4 405,0 тис. рн, разі визнання часни а переможцем
(Інвестором). Кошти сплач ються Інвестором не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня
ладання інвестиційно о до овор .
4.4. Компенсація ор анізатор он рс витрат, пов'язаних з під отов ою та

проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від орієнтовної вартості
встановлення (б дівництва) об'є та без рах вання ПДВ, що становить 440,5 тис. рн,
разі визнання часни а переможцем (Інвестором), сплач ється протя ом 10 (десяти)

робочих днів з дня ладання інвестиційно о до овор .
4.5. Кошти, сплачені Інвестором в я ості омпенсації ор анізатор он рс витрат,

пов'язаних з під отов ою та проведенням інвестиційно о он рс , розмірі 1% від
орієнтовної вартості встановлення (б дівництва) об'є та інвест вання без рах вання
ПДВ, поверненню не підля ають.

4.6. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) замовни ви онання
під отовчих (перед он рсних) робіт ( ом нальном підприємств "Київсь е
інвестиційне а ентство") за:

1. розроб орієнтовних техні о-е ономічних по азни ів, передпрое тних пропозицій,
що сплач ється/відш одов ється замовни під отовчих (перед он рсних) робіт
відповідно до представлено о ним ошторис не пізніше 10 (десяти) робочих днів
з дня набрання чинності інвестиційним до овором розмірі 97 595,29 рн;

4.7. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) Замовни (Центральном
пар льт ри та відпочин ) за:

1. оформлення правовстановлюючих до ментів на земельн ділян , необхідн для
реалізації прое т , та витрат на її тримання (орендна плата та/або інші платежі за
право орист вання земельною ділян ою) б де відш одов ватись Інвестором до
припинення взаємних зобов'язань між Інвестором та Замовни ом відповідно до
представлених ошторисів, але не пізніше 10 (десяти) робочих днів з надання
Замовни ом Інвестор відповідних до ментів;

2. витрати, понесені на проведення інстр ментальних інженерно- еодезичних та
інженерно- еоло ічних робіт до почат встановлення (б дівництва) об'є та інвест вання,
сплач ються/відш одов ються Замовни відповідно до представлено о ним ошторис
не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня набрання чинності інвестиційним до овором.

4.8. Компенсація переможцем он рс (Інвестором) витрат Замовни
(Центральном пар льт ри та відпочин ) за тримання території відповідно до
розроблено о паспорт е спл атації території в частині територій, на я их
встановлюються с ладові об'є та інвест вання.

4.9. Сплата реєстраційно о внес в розмірі 3 400,00 рн (три тисячі чотириста
ривень) на розрах н овий рах но №31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві, МФО
820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж вач — ГУ ДКСУ м. Києві. Кошти, сплачені
часни ом он рс в я ості реєстраційно о внес , поверненню не підля ають.
4.10.Переможець он рс (Інвестор) зобов'яз ється що вартально в письмовій

формі подавати ор анізатор он рс інформацію щодо стан реалізації інвестиційно о
прое т в цілом та о ремих йо о етапів за формою, наданою ор анізатором он рс .

4.11.Контроль за діяльністю Інвестора з бо Київсь ої місь ої державної
адміністрації здійснюється Замовни ом.

4.12.Ор анізатор он рс має право розірвати до овір в односторонньом поряд
випад неви онання або неналежно о ви онання Інвестором зобов'язань,

передбачених пп. 3.4, 3.5, 4.1., 4.3-4.4.. 4.6-4.8., 4.10 мов он рс , або інших мов
інвестиційно о до овор .
5. Кон рсна до ментація часни ам он рс видається за адресою: 01044, м. Київ,

в л. Хрещати , 36, ім. 607, тел. 202-72-66 (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
підтвердж 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.
6. Кон рсні пропозиції подаються часни ами он рс особисто або через

повноважених осіб протя ом 14 алендарних днів з дня о олошення он рс за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 607, тел. 202-72-66 (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.
7. Зa отриманням роз'яснень та додат ової інформації щодо об'є тів інвест вання

звертатись за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, ім. 607, тел. 202-72-66
(понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).
8. У разі зміни дати проведення он рс часни он рс в обов'яз овом поряд

надсилається повідомлення про дат проведення он рс .

№
п/п

Назва
(с ладова об'є та
інвест вання)

Одиниця
вимір

Кіль ість/
орієнтовна
площа

Вартість
за од./м2

За альна
орієнтовна вартість,

рн (з ПДВ)

1. Атра ціон "Колесо о ляд "
од.

( омпл.)
1 30 100 000 30 100 000

2. Атра ціон "Політ над У раїною"
од.

( омпл.)
1 9 200 000 9 200 000

3. Зона дитячо о дозвілля з афе м2 550 16 500 9 075 000

4. "Шатли"
од.

( омпл.)
3 250 000 750 000

5. Кафе "Фро " м2 250 4 500 1 125 000

6. Кафе з терасою м2 380 4 500 1 710 000

7. Кафе з о лядовим майданчи ом м2 200 4 500 900 000

За альна орієнтовна вартість встановлення (б дівництва) об'є та,
рн (з ПДВ)

52 860 000
( т. ч. ПДВ 8 810 000)

О олошення орендодавця — Інстит т хімії висо омоле лярних спол НАН У раїни —
про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшли заяви

Заяви про оренд зазначено о об'є та приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: 02160, м. Київ, Хар івсь е шосе, 48.
Додат ова інформація за тел: 559-11-61, 559-48-95.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

О олошення орендодавця — МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ —
про намір передати в оренд державне майно, щодо я о о надійшли заяви

Заяви про оренд ожно о із зазначених обє тів приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за адресою: м. Київ, проспе т А адемі а
Гл ш ова, 40.

Додат ова інформація за тел. (044) 503-95-61.

У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди б де о олошено он рс на право оренди.

№
п/п

Назва ор ан
правління

Балансо трим вач (назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий
номер майна

За альна
площа,
в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви ористання

1
Національна
а адемія на

У раїни

Міжнародний на ово-навчальний центр
інформаційних техноло ій та систем НАН

У раїни
Код ЄДРПОУ — 24741741

Адреса: 03680 МСП, м. Київ, проспе т
А адемі а Гл ш ова, 40 тел. 526-15-70

Не житлове,
імната № 505/1

( орп с №11) м. Київ,
пр. А адемі а
Гл ш ова, 40

247417441.1.
АААДЖЖ016.15

48,3 225430 2 ро и
розміщення

офіс

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

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд ожно о із зазначених об'є тів приймаються за адресою: в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва.
Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

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

№
п/п

Адреса б дин
Тариф, рн/м2

на місяць
Тариф, рн/м2 на місяць,
для першо о поверх

1 в л. Єлизавети Чавдар, 4 3,2193 2,6155

2 в л. Єлизавети Чавдар, 6 3,2343 2,6325

3 в л. Єлизавети Чавдар, 8 3,8298 3,0249

4 в л. Єлизавети Чавдар, 14 3,1785 2,5740

5 в л. Г.Ващен о, 1 3,4153 2,7403

с а х а р и н м а
о д р а л і с а і
м а е с т р о т р а п
б щ е м р а

т р і а д а р а з а
е т а н т р и з м ф

а р ш и н л а з
д о б о н а п а р т

Відповіді на сканворд 

№
п/п

Назва
ор ан
правління

Балансо трим вач
(назва, юридична
адреса, телефон)

Дані про об'є т, щодо я о о надійшла заява про оренд

Наймен вання та
місцезнаходження
об'є та оренди

Реєстровий
номер
майна

За альна
площа,
в.м

Вартість майна
за незалежною
оцін ою, рн

Ма симально
можливий

стро оренди

Мета
ви орис-
тання

Інші мови

1.

Національна
а адемія
на

У раїни

Інстит т хімії
висо омоле лярних спол

НАНУ, 02160, м. Київ,
Хар івсь е шосе, 48,
559-12-94, 559-11-61

Кімнати № 20 — 21 в
допоміжном орп сі

05417041.1.
АААДЖЖ354

39,29 156714,73 До 31.12.2013 р.
Під

виробництво
З ідно До овор

оренди

2. -//- -//-
С ладсь е приміщення № 3
в авто лавном орп сі

05417041.1.
АААДЖЖ358

86,20 331364,50 До 31.12.2013 р.
Під

виробництво
З ідно До овор

оренди

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса, онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара те-
ристи а

Місцезнаход-
ження

За альна
площа, в.м

Цільове ви ористання приміщення
Ма симально можливий

стро оренди
Орендна плата
за 1 в.м, рн

Розмір місячної
орендної плати, рн

Приміт а

1.
КП "Київжитлоспеце спл атація" 01034, м. Київ,

в л. Володимирсь а, 51-а, тел: 234-23-24
1 поверх,
підвал

просп. Гон адзе,
20, літ. В'

140,70
Розміщення с б'є та осподарювання, що

здійснює поб тове обсл ов вання населення
2 ро и 364 дні

Станом на р день 2012

25,50 3587,50

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць................................6 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................19 рн. 50 оп.

на 6 місяців ........................39 рн. 00 оп.

на 12 місяців ......................78 рн. 00 оп.

на місяць..............................21 рн. 50 оп.

на 3 місяці ..........................64 рн. 50 оп.

на 6 місяців ......................129 рн. 00 оп.

на 12 місяців ....................258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць..............................10 рн. 90 оп.

на 3 місяці ..........................32 рн. 70 оп.

на 6 місяців ........................65 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................130 рн. 80 оп.

на місяць..............................40 рн. 90 оп.

на 3 місяці ........................122 рн. 70 оп.

на 6 місяців ......................245 рн. 40 оп.

на 12 місяців ....................490 рн. 80 оп.

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

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

ПЕРЕДПЛАТА НА 2013 РІК
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СПОРТ
Хрещатик 8 лютого 2013 року

Спортивні новини

Бокс. Вітчизняна збірна визначилася зі складом
на турнір "Странджа"
З 19 по 24 люто о в Софії (Бол арія) національна збірна У раїни з

бо с братиме часть щорічном міжнародном т рнірі "Странджа".
Ці зма ання є найстарішими Європі, вперше їх б ло проведено 26 бе-
резня 1950 ро . Наш раїн представлятим ть: Денис Козар (ва о-
ва ате орія до 49 ), Денис Ш ар бо (52 ), Дмитро Карташов (60
), Дмитро Грінчен о (64 ), Віталій Константинов (69 ), Ма сим

Коц (75 ), Дмитро Б л а ов (81 ), Гевор Ман ян (91 ) та Є ор
Плева о (понад 91 ). У мин лом році на т рнірі "Странджа" наша
оманда під ерівництвом Дмитра Сосновсь о о завоювала п’ять ме-
далей. 3 "срібла" здоб ли Ми ола Б цен о, Оле сандр Ключ о та Ро-
ман Капітонен о, 2 бронзові на ороди вибороли Тарас Шелесю і Де-
нис Ш ар бо

Спортивне життя. Стартував продаж квитків 
на Олімпійські зимові Ігри!2014
У четвер 7 люто о, рівно за рі до старт Олімпіади в Сочі, розпоча-

лася реалізація вит ів на заходи, я і пройд ть рам ах І ор. Бажаючі
змож ть їх придбати тіль и на офіційном сайті XXII Олімпійсь их зимо-
вих і ор і XI Паралімпійсь их і ор Сочі — www.sochi2014.com. При
цьом на низ заходів підвищено о попит встановлений ліміт —
4 вит и "в одні р и". До них відносяться: хо ей на льод , фі рне а-
тання та церемонія від риття Олімпійсь их і ор. На решт заходів ліміт
за іль істю "в одні р и" становить 8 вит ів. З ідно попередніх даних,
їхня вартість оливатиметься від 500 до 50 тисяч російсь их р блів

Теніс. Рафаель Надаль успішно повернувся 
на корт після важкої травми
У ніч на 7 люто о Вінья-дель-Мар (Чилі) на т рнірі АТР відб лися

матчі др о о ола. П’ята ра ет а світ іспансь ий тенісист Рафаель
Надаль, посіяний під першим номером, став чвертьфіналістом, стар-
т вавши з перемо и над 128-м номером світово о рейтин ар ентин-
цем Федері о Дельбонісом — 6:3, 6:2. Матч тривав 1 один 27 хви-
лин. Рафаель Надаль зробив чотири брей а і про рав один ейм на
своїй подачі. На рах н іспанця чотири ейси і жодної подвійної по-
мил и, а йо о с перни три рази подав навиліт та чотири рази схибив
на своїй подачі. За вихід півфінал т рнір Рафаель Надаль з стріне-
ться з переможцем іспансь о о дербі Даніель Хімено-Травер — Аль-
берт Монтаньєс

Футзал. Став відомий календар відбору 
до континентальної першості
Вчора б в оприлюднений алендар матчів збірної У раїни з ф тзал

в основном ра нді відбор на чемпіонат Європи 2014 ро , і ри я о о
відб д ться в Ерз р мі (Т реччина). Для нашої оманди зма ання роз-
почн ться 27 березня матчем із Вели ою Британією, 28 березня ра-
їнсь а збірна з стрінеться з національною омандою Словаччини, а 30
березня — з т р ами

Температура +5°С

Атм. тиск 739 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 97 %

Температура +6°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 92 %

Температура +6°С

Атм. тиск 738 мм рт. ст.

Вітер 5 м/с

Вологість повітря 95 %

Прогноз погоди на 8 лютого 2013 року

ОВНИ, я що ви налаштовані е спл ат вати свят др жб , аби
ощасливити мер антильне "хоч ", при от йтеся пожинати ір і
плоди пра тично о розрах н . З др зями вас об’єдн ють д ховні
цінності — на них і орієнт йтеся, тоді б дете шанованими, поп -
лярними, станете серцем оле тив , задаючи імп льс р повим ін-
тересам.
ТЕЛЬЦІ, шлях до ар'єрно о олімп проля ає через серце ше-

фа, оле , б дьте винахідливими, в мистецтві оволодіти симпаті-
ями ерівництва, зав'язати панібратсь і відносини вас ніхто не по-
винен обс а ати. Т т ви і таємний порадни , і д шевна відрада,
сл жбові се рети не роз олош йте, нашіпт йте на в хо онфіден-
ційн , але лише достовірн інформацію.
БЛИЗНЯТА, епіцентр доленосних подій знаходиться сл жбо-

вом офісі, саме т т вам мож ть підс н ти свиню, с омпромет ва-
ти, втім, це зна , що треба працювати на віддач (фахівець ви
блис чий ), не че аючи миттєвої подя и, та її і б ти не може, ос-
іль и ви проходите через водоверть армічних сит ацій і можете
розрахов вати тіль и на претензії.
РАКИ, не бійтеся переш од, тр днощів, е стремальних сит -

ацій, ероїчно дивіться в очі небезпеці, сміливим від риті всі доро-
и. Ви переживаєте переломний момент, йо о мета — переплави-
ти на опичений не атив в позитив, аби ардинально змінити став-
лення до життя і людей; ви ореніть в собі е оїзм, навчіться плідно
співпрацювати, ділитися всім, що послав Господь.
ЛЕВИ, прибор айте норовисте "Я"! Воювати з обставинами —

боротися з собою. Нині ви в тотальній залежності від її величності
Реальності, не вип с айте онфлі тно о джина з пляш и, спроб й-
те адапт ватися до змін соці мі, професійних не араздів, що
зробить вас сильнішими, авторитетнішими, сприятиме діловій і
шлюбній армонії.
ДІВИ, пі л йтеся про здоров’я, не ативне самопоч ття свідчить,

що донині ви здебільшо о не отрим вали задоволення від роботи,
що сприяло стрес і на опиченню шла ів в ор анізмі. У онці за
зба аченням проґавили найцінніше, нині потрібні модернізації на
тр довом фронті ( начальства ви фаворит), аби поле шити пра-
цю, не виснаж вати тіло і д ш .
ТЕРЕЗИ, життя пре расне, беріть, витис йте з ньо о все, що

хочеться! Доро а лож а до обід . Двері людсь их сердець остин-
но від риті, завойов йте симпатії, насолодж йтеся поп лярністю,
розважайтеся, любіть, але тіль и подр жню половин , ваші бла-
овірні ори інальні й непередбачливі, одна це на бла о — стим -
лює ваш про рес.
СКОРПІОНИ, "сів" ваш а м лятор життєвих сил, яс равий німб

потьмянів, ожна рапля сил на ва золота. Займіться сімейними
справами, т т місце оптимальної самореалізації, де маєте стати
зраз овим сім’янином. Не воюйте з шлюбними обранцями, діло-
вими партнерами. Справедливо і з роз мінням поставтеся до їх
вимо , рити и, претензій. Останнє слово за вами.
СТРІЛЬЦІ, я дося ти взаємороз міння із пра матичними оле-

ами, реаліз вати ори інальні ідеї на пра тиці?... Запалюйте твор-
чим ент зіазмом, пере он йте в правильності і перспе тивності
своїх зад мів, ор анізов йте робот по-новом , вам потрібно ви-
йти із застою і ро вати в но з часом, тоді до одите працедав-
цям і поліпшите матеріальне положення. А ось з любовними при-
одами пощастить, романти ів че ають приємні сюрпризи.
КОЗОРОГИ, я зійти на олімп особисто о щастя, навчитися лю-

бити і б ти оханими, армонійно поєднавши д ховне і плотсь е?...
Завдання с ладне, але виріш ване. Станьте ці авим ер дованим
співрозмовни ом обранцеві, здатним задовольнити роз мові апе-
тити (тіль и без нап ття і рити и!), створіть затишо в домі і " е-
нер йте" себе на віддач .
ВОДОЛІЇ, ваше завдання йти поперед , б ти най ращими, за-

хоплювати ори інальними ініціативами, впровадж вати ідеї для
процвітання майб тньо о серед людей, я і вас люблять, цін ють,
отові підставити плече в ритичн мить. Пле айте в собі милосер-
дя, жертовність, діліться тим золотом з оточенням і впевнено р -
хайтеся по трає торії особистих зад мів.
РИБИ, ваше життєве с дно р хається по армічном фарватер ,

оли нія их вольових ро ів приймати не можна, розчищайте ав і-
єві онюшні мин ло о ро , ви ористов ючи власний пот жний
енер опотенціал. Займайтеся добродійністю, творіть добро від
щиро о серця, це ваші спо тні жертви. Остері айтеся мало-
знайомих осіб, не сл хайте те, що вам в ладають в ха, ні о о не
с діть, прибор айте онор з домочадцями, правда на їхньом бо-
ці, оріться і славте Всевишньо о за сімейне щастя! Ця манна до
липня

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 0 — 1 6  Л Ю Т О Г О

ранок день вечір

Синьо�жовта дружина здолала опір національної команди з Норвегії

Збірна України розпочала 
сезон з перемоги
Олександр ПИРЛИК
"Хрещатик"

У серед в іспансь ій Се-
вільї відб лася товарись а
з стріч за часті вітчизня-
ної збірної з ф тбол . На
місцевом стадіоні равці
оманди Ми оли Фомен а
перемо ли ф тболістів з
Норве ії з рах н ом 2:0.
Синьо-жовті в дещо е с-
периментальном с ладі
спромо лися забити два
оли вже першом тай-
мі. Спочат на 17 хвили-
ні равець донець о о
"Метал р а" Ми ола Мо-
розю від рив рах но , а
напри інці стартової поло-
вини ри "динамівець" Ан-
дрій Ярмолен о встановив
остаточний рез льтат
матч .

Зустріч з норвезькою збірною всі

вітчизняні вболівальники очікували

з неабиякою цікавістю. Восени на�

ціональна дружина залишилась без

керманича — колишній наставник

Олег Блохін перейшов працювати до

столичного "Динамо". До того ж, не�

вдалі виступи у відбірному турнірі до

чемпіонату світу 2014 року (у трьох

матчах українці набрали лише 2 оч�

ки, зігравши унічию з Англією та

Молдовою і поступившись збірній

Чорногорії) змусили керівництво

ФФУ серйозно підійти до вибору го�

ловного тренера. Протягом майже

двох місяців серед потенційних кан�

дидатів були як зарубіжні, так і віт�

чизняні фахівці. Однак Президент

федерації Анатолій Коньков все ж

таки схилився до останнього варіан�

та, і у підсумку збірну очолив Мико�

ла Фоменко.

Перше, чим здивував новий го�

ловний тренер — це стартовим скла�

дом національної команди. Так, у

центрі оборони збірної пару Євгену

Хачеріді склав Віталій Мандзюк,

який виступає у "Дніпрі". На позиції

лівого захисника не виявилося "ди�

намівця" Євгена Селіна — замість

нього грав "гірник" В’ячеслав Шев�

чук. А справа не було Богдана Бутка,

якого змінив Артем Федецький. Але

головний сюрприз вчорашнього

стартового складу збірної був в ін�

шому: не знайшлося місця в основі

й одному з лідерів команди Євгену

Коноплянці. За його відсутності на

лівому краю атаки з’явився Андрій

Ярмоленко з "Динамо". В іншому

Микола Фоменко зберіг напрацю�

вання попередників: центр півза�

хисту залишився без змін — Анато�

лій Тимощук, Руслан Ротань і Денис

Гармаш, єдиний номінальний фор�

вард — Роман Зозуля, а на воротах —

Андрій П’ятов.

Початок матчу вітчизняна коман�

да провела у нешвидкому темпі. І це

не дивно, адже майже всі гравці до

поєдинку з Норвегією перебували зі

своїми клубами на міжсезонних збо�

рах і ще недостатньо увійшли, як то

кажуть, у потрібний ритм. Однак на

17�й хвилині синьо�жовтим вдалося

вразити ворота суперника. Артем

Федецький здійснив своєрідний

рейд флангом і зробив подачу у

штрафну зону норвежців, де най�

спритнішим виявився дебютант

команди Микола Морозюк. 1:0 і

Україна повела у рахунку.

Забивши гол, наша збірна взялася

за свою улюблену тактику — гру дру�

гим номером. Від зазіхань норвежців

на наші ворота українські футболіс�

ти легко відбивалися. А ось із контр�

атаками підопічним Миколи Фо�

менка відверто не щастило. Так про�

довжувалось майже до кінця першо�

го тайму. Роман Зозуля, знаходячись

на межі офсайду, скинув м’яч під

удар Андрію Ярмоленку, який по�

тужним пострілом з лінії штрафного

майданчика змусив удруге капітулю�

вати голкіпера збірної Норвегії. За

рахунку 2:0 на користь збірної Укра�

їни команди і пішли на перерву.

У другому таймі Микола Фомен�

ко вирішив випустити Євгена Ко�

ноплянку, який замінив Євгена Ха�

черіді. З появою дніпропетровця

контратакувальні дії вітчизняної

команди стали більш гострими. Єв�

ген щоразу намагався загострювати

гру завдяки своїй швидкості і техні�

ці, бив сам і виводив на удари парт�

нерів, заробляв небезпечні штраф�

ні. Однак Україна втретє не забила.

Більше того, наприкінці матчу наша

збірна могла й пропустити. На 83�й

хвилині іспанський суддя Карлос

Гомес за "фол останньої надії" вилу�

чив з поля Віталія Мандзюка. Трохи

пізніше він призначив пенальті за

порушення правил з боку Артема

Федецького у штрафному майдан�

чику. Втім, Андрій П’ятов одинад�

цятиметровий удар у виконанні Та�

ріка Ельюнуссі відбив, чим і приніс

перемогу вітчизняній збірній з ра�

хунком 2:0
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Цей день в історії 8 лютого

1919 — Чи а о, штат Іллі-
нойс, до тор Джеймс Хері пер-
ше в світі оп блі вав ардіо ра-
м серцевої недостатності
1928 — народився В’ячеслав

Тихонов, російсь ий іноа тор,
народний артист СРСР. ("Війна і
мир", "Доживемо до понеділ а",
"Білий Бім Чорне в хо", "Сімнад-
цять миттєвостей весни")
1929— авіа онстр тор Ми о-

ла Камов назвав свій винахід
вертольотом. (Кас ар-1 — за
прізвищем онстр торів Камова
і С ржинсь о о)
1933 — США вперше підняв-

ся повітря "Боїн 247"
1958 — амери ансь ий шахіст

Боббі Фішер став наймолодшим
міжнародним росмейстером. На
той час йом виповнилося 14 ро-
ів і 10 місяців

Відповіді на с анворд на 7-й стор.
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...Ро овцева Щ т пий ниючий
біль

планета
сонячної
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вбрання
священи а

А
єдність трьох

частин

фон

піст місяць
Рамадан
(м с л.)

пе ло
ш оли в
інд їзмі та
б ддизмі Т

воєначальни
с лтансь ій
Т реччині

И
член

ма істрат ,
рат ші

в зь ий отвір
хвороба людей
похило о ві
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(дав. слов’ян.)
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Ми ола Фомен о ( центрі) розпочав свою робот національній збірній з перемо и над Норве ією
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